
Hoe Breda in 1707 zIJn tuchthuis kreeg

Twee en een halve eeuw toepassing der vrijheidsstraffen

door

A. HALLEMA

Breda heeft in dit jaar twee en een halve eeuw lang naast een
veel ouder bewaringsgesticht een strafgevangenis gehad. Toch was
dit veel korter dan in Holland, Utrecht, Friesland, Groningen en
Zeeland, waar reeds op het einde der l6e en vooral in het begin
der l7e eeuw de eerste tucht~ en spinhuizen in gebruik werden
genomen. In de voormalige Generaliteitslanden alsmede in Gelder~

land en Overijsel heeft men er veel langer mee gewacht om in het
tijdens de Republiek voor die periode gemoderniseerde strafstelsel
de tucht~ en spinhuizen, resp. voor veroordeelde mannen en vrou~

wen, op te nemen 1).
Dit type werd het eerst vorm en gestalte gegeven in Neder~

lands grootste koopstad, toen daar in de jaren 1595 en '96 het
eerste tuchthuis en het eerste spinhuis werden verbouwd uit gecon~

fiskeerde kloosters. Over de inrichting en bouwkundige samenstel~

ling er van zullen we het hier natuurlijk niet hebben 2). Doch wel
verdient het vermelding, dat het toen nieuwe strafsysteem alsmede
het daardoor totaal gewijzigde gevangenismodel navolging vonden
in vele landen van West~Europa en inzonderheid in eigen land,
het eerst in de gewesten Holland en Friesland. Hoewel juristen
als Hugo de Groot en Ulrich Huber ook destijds nog wel aandron~

gen op het vasthouden aan de meer afschrikwekkende lijf~ en le~

vensstraffen, wijl volgens hen de misdaad nog steeds het best be~

streden kon worden "door schriek, angst ende pijn", zodat diefstal
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alleen dan met tuchthuisstraf beboet moest worden, als de veroor~

deelde "hoope van beeteringe geeft", konden dergelijke toen al
verouderde argumenten de stichting van het nieuwe model straf~

gestichten toch niet meer tegenhouden. De arbeid der gedetineerden
zou voortaan het louterende element in toepassing der vrijheids~

straffen moeten worden, tevens economisch en financieel de kurk,
waarop het nieuwe stelsel dreef 3).

Elders 4) schreef ik reeds dertig jaren geleden, dat we in het
midden moeten laten of de stedelijke magistraten, --- rechtspraak
en rechtspleging waren immers in eerste instantie plaatselijk! ---.
vooral in de loop der 17e eeuw, wel altijd door rechtvaardige begin~

selen en sociale noodzaak werden geleid bij de oprichting van
dergelijke locale tehuizen voor straf en boete. Ook weten we verder
wel. dat de pogingen om tot een duurzame vestiging ervan te komen
in verschillende steden op een totale mislukking zijn uitgelopen.
vooral als gevolg van het kostenprobleem.

Doch daarnaast staan de vele gevallen, die blijk geven van
een meer ethische en op betere normen gebaseerde strafvoltrekking.
En het staat thans wel vast, dat de overheid het dus ernstig meende
met de toepassing der vrijheidsstraffen in de "openbaere W erck~

liuysen, anders Rasp~ oH Spinhuysen". De 17e eeuwse rechtsge~

leerde Simon van Leeuwen voegde hieraan nog toe, dat ze eigenlijk
wel niet verder konden dienen, "als dat men daer in yemandt naer
voorgaende misdaedt tot verschooninge van swaerder lichamelijcke
straffen magh verbannen, al hoewel het selve tegens onse aange~

booren vrijheyt wel dickwils misbruyckt werdt' ,. Een zeer modern
geluid overigens, vooral voor die tijd!

Maar de lezer zal zich misschien al met enig ongeduld hebben
afgevraagd, hoe het dan toch wel te verklaren is, dat ook in dit
opzicht de Generaliteitslanden, in casu Staats~Brabant, zo ver
achterbleven bij de overige delen der Republiek. zodat Breda pas
in 1707 zijn tucht~ tevens spinhuis kreeg en nog bijna een eeuw
later, in 1806, 's~Hertogenbosch een dergelijk strafgesticht.

De Republiek was toen al lang geleden vervangen door een
andere staatsrechtelijke organisatie, het Koninkrijk Holland, doch
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het tuchthuis als dubbel strafgesticht voor beide seksen en ook vaak
dubbel als straf- en bewaringsgesticht, was zichzelf vrijwel gelijk
gebleven. Ergo Brabants oude hertogsstad, thans hoofdstad, kreeg
zijn moderne gevangenis pas, toen het gewest van die naam na
eeuwen van achterstelling gelijkberechtigd was met de andere pro
vinciën van het nieuwe Koninkrijk. Inderdaad vraagt dit historisch
verschijnsel, merkwaardig ook in strafrechtelijk opzicht, wel even
om een korte toelichting, bij wijze van inleiding, tot de geschiedenis
van het Bredase tuchthuis.

Want opvallend is tevens, dat, terwijl het Bossche tuchthuis
een trieste voorgeschiedenis heeft van telkens mislukte pogingen
tot stichting er van sedert 1685 tot 1806, Breda de oude hoofdstad
voorbijstreefde binnen een kwarteeuw na die eerste mislukking en
dus toen al wèl een tuchthuis kreeg. In beide districten. in de Ba
ronie zowel als in de Meierij, bereikte de criminaliteit, inzonderheid
in de tweede helft der 18e eeuw, een schrikbarend hoogtepunt,
vooral wat betrof vermogens- en economische misdrijven, diefstal,
roof, inbraak, vaak gevolgd door moord en doodslag, aanranding en
verkrachting enz. 5). Reeds in 1685, toen gedeputeerden uit de
Raad van State bij gelegenheid van de verpachting van 's lands
middelen naar Den Bosch overkwamen, wees de stedelijke regering
de Haagse heren op ..de nootsaekelijckheyt van een tugthuys aldaer
tot securiteyt der inwoonderen van de Meyerye, alsoo daegelijckx
groote insuites met dootslaen, branden enz. comen te geschieden,
niet alleen bij ordinarissen vagebonden, die haer aldaer sedert het
afschaffen van den Land-Drost met grooten getaele en secour sijn
onthoudende, maer oock siet men dagelijcks diegeene, die voor de
apprehensie de justitie gepasseert sijnde ende niet met de doot
connende gestraft worden, dat de getuygen, die in faveur van de
justitie tegens haer hebben moeten tuygen, ongelucken van huys
brant, vermoorden enz overcompt, waerdoor de menschen niet alleen
affgeschrickt worden, in faveur der justitie te getuygen, maer die
van de uyterste ende buytenste gelege hoeven der dorpen, van
dewelcke U Ed. Mogenden veele toecomen, genoegsaem gedwon
gen worden soodanige schelmen ende vagebonden de cost te moeten
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geven ende ophouden, soo zij niet gebrant oH geruïneert willen
worden" 6). M.a.w. vooral de grensbewoners en de op afgelegen
hoeven en gehuchten wonende landlieden waren aan de genade of
ongenade van dit rovend en moordend gespuis overgeleverd, voor~

zover het nog juist niet voor str.op of zwaard in aanmerking kwam,
maar toch wel voor langdurige vrijheidsstraffen overeenkomstig de
strafnormen, tijdens de Republiek geldend, voor opsluiting in een
tuchthuis, àls dat er geweest zou zijn! En nu het noch in 's~Herto~

genbosch noch in Breda beschikbaar was, speelden zij na een korte
straf, meestal geseling met of zonder brandmerk plus verbanning,
hun misdadig spel opnieuw en richtten een ware terreur aan onder
de even beproefde als weerloze plattelandsbevolking, die hen tevens
mocht onderhouden! "Securiteyt" der justiciabelen is in het boven~

staande dus synoniem met rechtszekerheid en beveiliging door de
aanwezigheid van een strafgesticht, toen een tuchthuis voor mannen
en mannelijke minderjarigen en een spinhuis voor vrouwen en
meisjes.

Zulk een vreselijke terreur als in de Meierij kende de Baronie
nog wel niet, doch ook hier kon het spoken. De Meierij was boven~

dien veel groter en uitgestrekter en de hoofdplaats met haar rechters
en Gevangenpoort lag in het uiterste Noorden, terwijl de Baronie~

dorpen in een veel kleiner district en voor een deel rondom de stad
lagen. En hier was het de heer, prins van Oranje, die in zijn heerlijk
gebied de rechtszekerheid en veiligheid van nabij in het oog hield,
al zetelde ook zijn Raad en Rekenkamer in Den Haag. Doch de
band evenals het contact was hier nauwer en inniger, het gebied
was overzichtelijker en ook de onderlinge verhouding der samen
stellende delen alsmede hun verhouding tot de stad Breda was van
meer vriendschappelijke aard. Niet alleen de stad had het tuchthuis
als gevangenis nodig, ook en zelfs in nog meerdere mate de bevol~

king van het platteland rondom de stad, dus die der Baroniedorpen,
om haar telkens bedreigde veiligheid van persoon en goederen te
waarborgen. Allen werkten hier dus samen en mèt hen de heer van
Breda en zijn Baronie.

Niet alzoo in 's~Hertogenbosch en de Meierij, althans lang niet
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altijd in de loop der 18e eeuw. En hiermee stuiten we op een der
voornaamste oorzaken, waardoor Brabants hoofdstad en zijn uit~

gestrekte jurisdictie het zolang buiten een centrale gevangenis heeft
moeten stellen. nog veel langer dan Breda. Elders 7) heb ik voor
's~Hertogenbosch en omgeving tamelijk uitvoerig gehandeld over
de plannenmakerij tussen 1685 en 1806 om aldaar een tuchthuis te
stichten, waarnaar ik belangstellenden moge verwijzen. En alleen
enkele opmerkingen, ontleend aan dat betoog en voorzover ze ver~

band houden met het Bredase tuchthuis en zijn voorgeschiedenis.
zal ik hier even in verkorte en beknopte vorm herhalen bij wijze van
vergelijkingsmateriaal.

Nergens in de Nederlanden werd voldoende geld ter beschik~

king van de locale en regionale overheid gesteld om de strafrechts~

pleging voldoende te laten functioneren. Dit werd mede veroorzaakt
door het locale karakter er van en het ontbreken van een nàtionale
strafwet en dito strafvordering. Tucht~ en spinhuizen waren eve~

als gast~en weeshuizen ondergebracht in het kader der Godshuizen.
teneinde de locale en soms tevens regionale belangen te dienen.
Verwacht werd dus. dat stad en lande. niet de centrale overheid.
deze belangen behartigden en bekostigden 8) . Werd het tuchthuis
provinciaal, zoals in de tweede helft der 17e en vooral in de 1Be
eeuw die te Utrecht, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Middelburg
en A:rnhem, dan moest de gewestelijke overheid de gelden fourneren.
doorgaans in samenwerking met de stad, waar het strafgesticht was
gevestigd 9).

Alleen in de Generaliteitslanden, zoals in het geval van 's~Her~

togenbosch met de Meierij moest de Raad van State bijspringen.
of in het geval van Breda werd wel enigermate hetzelfde verwacht
van. de heer der stad en Baronie, hier uit de inkomsten der Domei~

nen. Die hulp beperkte zich overigens in hoofdzaak tot een waar~

schijnlijk niet ingeloste toezegging voor een bijdrage in de stichtings~

of bouwkosten. Voor het onderhoud. voedingen verzorging moes~

ten de gedetineerden zelf zoveel mogelijk zorgdragen door met
arbeid hun kost te verdienen.

Voor het Bossche tuchthuisfonds. geraamd op f 40.000.- voor

152

Jaarboek De Oranjeboom 10 (1957)



bouwkosten, inrichting van het huis, tewerkstelling der gedetineer~

den en gereedschappen voor de gestichtsarbeid, werd in de jaren
1685,.......1689 een bijdrage van minsten f 4.000, op te brengen door
de Raad van State uit het kantoor van de jaarlijkse beden, nood~

zakelijk geacht. Dat was dus slechts 10% van het totaal en de stad
's~Hertogenbosch zou dan voor de bouw van het strafgesticht zor~

gen, het benodigde personeel aanstellen en salariëren "ende verders
de geheele oekonomie onderhouden". De Meierij "soude daertoe
moeten contribueeren een somma van vijffduysent gulden, in twee
jaeren te betaelen, de eene helft binnen ses maenden ende de andere
helft een jaer daernaer". In dit geval nam de stad dus het leeuwen~

aandeel der kosten voor haar rekening in tegenstelling met Breda
en, om een voorbeeld uit Holland te noemen, de stad Gouda, waar~
over ik reeds jaren geleden ten aanzien van de verhouding in de
kosten tussen de stad en het haar omringende platteland de desb~

treffende bescheiden publiceerde in verband met het aldaar in 1611
gestichte tuchthuis 10). Ook de stad Breda eiste evenals Gouda een
hogere bijdrage van het plattelandsdistrict, zodra het tuchthuis in
gebruik genomen zou zijn en wel voor de jaarlijkse lasten in de
verhouding: van de stad 1 en de Baronie 2. WeI zou ook hier de
stad voor het gebouw zorgen, doch zich niet alléén garant stellen
voor de verbouwings~en inrichtingskosten, die voor twee~derde deel
door de Baronie meegedragen moesten worden. Deze bedroegen in
totaal 17.000 gulden, welk bedrag door enkele dorpen al dadelijk
te hoog en te bezwaarlijk werd geacht. Trouwens over de kosten
voor het tuchthuis en zijn gedetineerden werd ook na 1710, toen de
inrichting eerst voldoende functioneerde, in de landsvergadering,
waarin stad en Baronie over gemeenschappelijke belangen periodiek
vergaderden, vooral ter bepaling van de gemene lasten, menige
harde noot gekraakt.

Steeds weer verzuchtten de vertegenwoordigers der dorpen, dat
de gevangenen te veel geld kostten, meer moesten produceren om
ook beter voor eigen onderhoud te kunnen verdienen en op die ma~

nier de gemene lasten te verlichten.
Het is de algemene en vaak bittere klacht, die overal in de
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Republiek oprees blijkens de nog bewaard gebleven bescheiden
betreffende ons vaderlands gevangeniswezen. Dit was vooral te
wijten aan het verbrokkelde bestuursapparaat. dat het locaal en
regionaal gevangenisstelsel abnormaal duur maakte. Doch niet
minder aan het gebrek aan ethisch besef. dat verhinderde in de
gedetineerden medemensen te zien voor wie de gemeenschap mede
verantwoordelijk is. alsmede door de vaak langdurige vrijheidsstraf~

fen. die werden opgelegd en die niet zelden in een om.gekeerd
evenredige verhouding stonden tot de ernst van de gepleegde mis~

drijven. Speciaal ten plattelande zag men in de tot deze straf ver~

oordeelden evenzeer imponderabilia als in de tot levensstraffen
gecondemneerden. die de trappen van schavot of galg beklommen.
Maar dezulken veroorzaakten na hun terechtstelling geen kosten
meer, de gedetineerden in de tucht~, spin~ en werkhuizen daaren~

tegen wel. hetgeen eenzijdig materialistisch bekeken. door vele
justiciabelen als een groot en zelfs overwegend bezwaar tegen het
stelsel der toepassing van vrijheidsstraffen werd beschouwd.

In de Meierij ging dat zelfs zover, dat het platteland in feite de
plannen van de stad 's~Hertogenbosch tot oprichting van een
tuchthuis aldaar heeft getorpedeerd en dit ondanks het feit. dat er
in de periode 1672-1689 meer dan tweehonderd doodslagen ter
kennis van de Raad van Brabant werden gebracht, terwijl het aantal
moorden in datzelfde tijdvak nog veel groter was. En van al die
gruwelijke misdrijven had men nauwelijks zes kunnen berechten.
Over de oorzaken van die straffeloosheid en voortdurende bedrei~

ging van de bevolking, die niet langer durfde aanklagen en getuigen
uit vrees van nog erger geterroriseerd te worden door de boeven~

benden en individueel opererende misdadigers, handelde ik uitvoe~

rig in het aangehaalde artikel in de ..Bijdragen". Hier zij alleen
vermeld. dat deze benarde toestand de uitvoering van de plannen
tot stichting van het Bossche tuchthuis wel voortdurend activeerde.
zodat in 1734 een nieuwe omslag der kosten voor het aanbevolen
strafstelsel in bespreking werd gebracht: 1/5 voor rekening der stad
en 4/5 voor de Meierij. Reeds werd overleg gepleegd met Breda
ten aanzien van bestuur, reglementen van het huis. instructies van
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de suppoosten, arbeidstaken, voeding en onderhoud der gedetineer~

den en wat dezen zelf door hun arbeid aan de vermindering der
gemene lasten bijdroegen.

Maar toen dan eindelijk het besluit tot oprichting van het
tuchthuis definitief zou worden, stak het kwartier van het Kempen~
land een spaak in het wiel door niet alleen bezwaar te maken tegen
een z.i. te grote invloed van de stad ts~Hertogenbosch in bestuurs~

aangelegenheden betreffende het nieuwe type gevangenis, doch ook
inzake de door de stad aan het platteland opgelegde bijdrage in de
kosten. Was de verhouding van stad Breda en de Baronie in dit
opzicht 1 op 2, waaraan de vertegenwoordigers der Meierij zich
gaarne spiegelden en met deze repartitie zich wel akkoord wensten
te verklaren, voor 's~Hertogenboschen de Meierij was die bepaald
op 1 tot 4 en dat achtten de vertegenwoordigers van Kempenland
te hoog en onevenredig in verband met de kapitaalkrachtigheid
van de stads~ en plattelandsbevolking, terwijl de Bosschenaren
bovendien de rechtstreekse financiële voordelen van het op te richten
tuchthuis alleen in de wacht zouden slepen. Dan nog maar liever
zulk een strafgesticht te vestigen ten plattelande en dus in een der
dorpen van de Meierij, meenden de representanten van het Kempen~
land. Aldus weer eens een bekende uiting van het antagonisme
tussen stad en platteland, dat overal in de Republiek wat naijverig
was op de bloei en welvaart der steden met haar gebouwen, gestich~

ten en instituten, tot welker kosten ook het platteland in veel ge~

vallen moest bijdragen, om van de economische overheersing van het
platteland door gilden of patriciaat in de stad. nog maar te zwijgen.

Deze tegenstelling heeft wat betreft het Bredase tuchthuis, wel
veel minder kwaad bloed gezet in de Baronie, maar toch zijn ook
daarvan de symptomen wel aanwezig in de geschiedenis van dit
strafinstituut, een historie, welke hier thans echter niet aan de
orde is. In de lang niet altijd soepele en vaak evenmin eensgezinde
verhouding van stad en Meierij heeft het bovenbeschreven spelletje
zich ook na 1734 nog al eens herhaald, doordat ts~Hertogenbosch

aan zijn eis vasthield om niet meer dan 1/5 deel der kosten voor
het te stichten tuchthuis te betalen. Men ging daar in 1740 zelfs
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zóver met te beweren, dat de stad er eigenlijk weinig belang bij
had of er al dan niet zulk een gesticht kwam. Ik kon dat reeds
eerder t.a.p. als een uitvlucht kwalificeren, om zo weinig mogelijk
tot de kosten van oprichting en instandhouding van het tuchthuis
bij te dragen en vond sindsdien voor deze conclusie nog meer be~

wijzen en argumenten, welke hier thans echter niet ter zake doen.
Wel nog even de mededeling, dat, toen in 's~Hertogenbosch

de oplossing van de tuchthuiskwestie in de jaren 1751 en '52 voor
de derde maal aan de orde werd gesteld en de architect en bouw~

meester van het Zwolse tuchthuis, Abraham van Lindert, in op~

dracht van de Bossche magistraat een plan voor een geheel nieuwe
gevangenis aldaar had gemaakt, die wel honderdduizend gulden
zou moeten kosten, de tegenstelling stad~platteland nog groter en
de animo om voor gezamenlijke rekening zulk een project uit te
voeren nog kleiner werd. Voor een dergelijke kolossale uitgave
waren de bewoners van de Meierij dan ook nog veel minder te
vinden en een van hun vertegenwoordigers moet toen in het open~

baar hebben beleden, dat alle in zo'n "prachtig tuchthuis" op te
sluiten schurken en boeven uit de Meierij hem nog niet het tiende
deel dier kosten waard waren, een mentaliteit welke in de 17e en
18e eeuw ook uit andere delen van de Republiek wel eens meer
wereldkundig is gemaakt! Laten we ons verder uitsluitend tot de
oprichting en ingebruikstelling van het Bredase tuchthuis bepalen.

De voorbereiding daartoe begon hier met een initiatief, dat
uitging zowel van het stadsbestuur van Breda als van de bestuur~

ders der Baroniedorpen. De motivering er van vindt men in een
door de magistraat van Breda in gemeen overleg met de platte~

landsbesturen van de Baronie opgesteld en aan de Staten~Generaal

gepresenteerd request 11). Dit verzoekschrift is niet gedateerd en
het werd 8 maart 1706 door genoemd college in behandeling ge~

nomen, waaruit dus afgeleid kan worden, dat het in januari of f~

bruari van genoemd jaar zal verzonden zijn.
Meer echter dan de datering is de inhoud er van voor ons

doel van belang. Het stuk, afgedrukt in Bijlage 1, is namelijk voor
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Breda en de Baronie een in niet minder krachtige termen gesteld
pleidooi dan de hiervóór behandelde verzoekschriften om in 's~Her~

togenbosch een tuchthuis op te richten, aangezien ook de steeds
toenemende criminaliteit in de Baronie ende straffeloosheid der
delinquenten zulk een strafgesticht voor Breda urgent hadden ge~

maakt. De bestaande rechtspleging en toepassing van lijf~ en levens~

straffen hadden in haar uitwerking gefaald en van een strafgesticht
werd meer heil verwacht! Men stelde zich hier nu voor er een
dubbelgesticht van te maken: tuchthuis voor mannen en jongens,
spinhuis voor vrouwen en meisjes, wier misdrijven langdurige op~

sluiting rechtvaardigden en noodzakelijk maakten uit het oogpunt
van vergelding, afschrikking, onschadelijkmaking en preventie.
De hulp van de Staten~Generaal werd hiertoe ingeroepen, aange~

zien ook dit gebied ressorteerde onder het Generaliteitsland waar~

van de Algemene Staten "opperheeren ende souvereinen" waren,
dus ook in rechte er het hoogste gezag uitoefenden. Bovendien wa~
ren zij tijdelijk getreden in de rechten van de heer der stad en
Baronie, omdat in 1702 prins Willem 111, Koning~stadhouder,

overleden was. Dit geldt dan voor de periode 1702--1734, toen
over de erfeniskwestie langdurige geschillen waren gerezen.

Requestranten verzochten dan ook. dat de Staten~Generaal

niet alleen de ontworpen plannen met betrekking tot het tuchthuis
zouden goedkeuren, doch dat zij tevens hun goedkeuring geliefden
te! schenken aan de benoeming van regenten, de te ontwerpen huis~

of gestichtswetten, de instructies voor het aan te werven personeel
en voorts dat zij de inrichting zelf onder hun hoede en hoge bescher~

ming ("sauvegarde") wilden nemen. Verder werd verzocht bij de
opname der gedetineerden sanctie te verlenen aan een stelsel van
selectie. aldus in volgorde der diverse categorieën van delinquenten:

I. vagebonden, landlopers en andere leeggangers;

11. dieven, die anders tot een veeljarig bannissement zouden wor~

den verwezen en nu in het op te richten tuchthuis voor een
overeenkomstige detentieduur zouden worden ingesloten, om
aan geregelde arbeid gewend te worden;
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lIl. de tot bannissement veroordeelden, die wegens infractie van
bannissement in de voor hen verboden stad of streek gekomen
en daarom opnieuw gearresteerd waren, waardoor ze zich een
nieuw vonnis op de hals haalden; thans veroordeeld tot vrij~

heidsstraf, door te brengen of uit te zitten in het op te richten
tucht~ en spinhuis.
Behalve deze drie categorieën van gedetineerden zouden spoe~

dig na de oprichting van het tuchthuis daarin ook nog moeten
worden gehuisvest, - dit volgens de richtlijnen, door de Staten~

Generaal zelf aangegeven, ....... de doorbrengers en verkwisters,
habituele dronkaards en van onzedelijkheid levende en prófiterende
lieden van beiderlei kunne, alsmede de van het onzedelijk leven
hunner vrouwen levende mannen, hetzij ingevolge maatregel en
lastgeving van het stads~ of dorpsbestuur, hetzij met machtiging
van deze instanties op verzoek van de naaste verwanten der be~

trokkenen. Zo althans was de theoretische opzet van de opname
der delinquenten, hun selectie en classificatie in het Bredase tuch~

huis, want in de praktijk is daar later, bij gebrek aan ruimte, outilla~

ge, werkgelegenheid, voldoende en geschikt personeel en door nog
andere oorzaken, geducht de hand mee gelicht. Maar in elk geval
werd aan de Staten-Generaal verzocht hun sanctie aan de verwe
zenlijking dezer plannen te schenken.

Nog een ander verzoek betrof de ontheffing van enige verant~

woordelijkheid voor bestuur en personeel, ingeval de gedetineerden
in het tuchthuis gewelddaden pleegden, bijvoorbeeld bij pogingen
tot verzet, ontvluchting enz. en eventueel zo nodig ook met geweld
tot gehoorzaamheid en onderwerping aan orde en tucht moesten
worden gebracht. Liep een hunner dan ernstig letsel op, of nog
erger, werd hij gedood als gevolg van insubordinatie en opstand,
of kwam hij daardoor later te overlijden, dan wensten regenten
noch het dienstdoende personeel daarvoor aansprakelijk gesteld te
worden. Op dit punt zouden de Staten~Generaal echter minder
toeschietelijk blijken en een andere weg bewandelen dan de Staten
van Holland ten aanzien van de handhaving van de orde en tucht
in het tuchthuis te Amsterdam aan de Heiligeweg 12). En voor de
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andere punten in het Bredase request werd vooraf eveneens het
advies gevraagd van de Raad van Brabant, die ook in den Haag
zetelde, voordat er een besluit werd genomen, strekkende tot ac~

coor~bevinding. (Bijlage II).
Genoemde Raad bracht blijkbaar vrij vlot zijn advies ter kennis

van de Staten~GeneraaI. want reeds de 22ste maart 1706, dus
veertien dagen later, besloten de Staten~Generaalmet inachtneming
van het ingewonnen advies tot goedkeuring van de plannen met
betrekking tot het te stichten Bredase tuchthuis en wel als volgt 13).
Ook zij waren van oordeel, dat Breda en de Baronie zulk een straf~

gesticht tot hun beschikking moesten hebben ter beteugeling van,
zoals het nu heette, dieven, vagebonden en bedelaars, "die dicwils
tropsgewijse 14) ende gewapender hand langs het land loopen, tot
groote schade vande ingesetenen ten platten landen, die gedwongen
wierden alles te geven wat van haar geëijst wiert, bij wijgeringe
(waarvan zij) bevreest waareru affgebrant ent' eenemaal geruïneerd
te werden". (Bijlage III).

Dus ook in de Baronie werden die afpersingsmethoden door
bedreiging met brand, roof, doodslag en moord wel degelijk toe~

gepast, om de plattelanders hun geld en goed afhandig te maken.
En het leven en teren op de boer door niets en niemand ontziende
schavuiten en schelmen nam zulke schrikbarende afmetingen aan,
dat krachtige maatregelen tot handhaving van de veiligheid niet
langer achterwege konden blijven. Behalve door de individueel
opererende bedelaars, vagebonden en dieven 15) werden veiligheid
en rechtszekerheid in de Baronie destijds vooral in gevaar gebracht
door de uit de Meierij en elders gebannen gevonnisten en niet
minder door de afgedankte en gedeserteerde soldaten.

Het was toen immers de periode van de Spaanse successie~

oorlog, in 1702 begonnen en pas in 1713 geëindigd. Het drieledige
doel: strijd tegen het imperialisme van de Franse zonnekoning
Lodewijk XlIV, strijd om de handelsvoordelen met het Spaanse
rijk te behouden en strijd om de Zuidelijke Nederlanden uit handen
te houden van de Franse monarch, raakte nauwelijks de belangen
der bevolking van de Generaliteitslanden in de Republiek. Doch
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wel moest deze weer het eerst de klappen van deze oorlog opvangen
en werd er verhoudingsgewijze ook het. zwaarst door getroffen:
soldatenterreur, brandstichting, onveiligheid 16).

Vooral het feit, dat de legers der V er~ondenen onder het op
percommando van Marlborough toen veel in de Zuidelijke Neder
landen opereerden tegen Vendöme, bezorgde de deserteurs, over
lopers en uit het leger gebannenen een goede uitwijkmogelijkheid
naar de Generaliteitslanden. En het is bekend, dat de wel kundige
en dappere maar ook zeer ijdele en eigenzinnige Marlborough zich
om de krijgstucht onder zijn troepen slechts weinig bekommerde,
waardoor de kwade instincten bij velen des te gema-kkelijker tot
uiting kwamen. "Hij vierde de wanordelijke soldaat de vrije teu
gel, waardoor dan ook de vijand bij iedere veldtocht een groot
aantal stropers in handen kreeg", aldus de gedeputeerde te velde,
Sicco van Goslinga, in diens "Mémoires" over de veldheer.

Het ligt voor de hand, dat zowel tijdens de veldtochten als in
de kwartieren de aan bestendige militaire discipline ontwende sol
daten het mijn en dijn niet hooghielden en vaak roofden wat ze
behalve het buitrecht al niet bij wijze van toeslag op hun soldij
weggraaiden. Wie er enigszins mee bekend is hoe een meer op orde
en eerlijkheid gestelde veldheer als Koning-stadhouder Willem 111
in dit opzicht een harde strijd heeft moeten voeren met de meest
afschrikwekkende middelen en straffen, kan zich voorstellen hoe
onder Marlborough het hek helemaal van de dam geraakte.

En dat hek werd tot groot overlast der bevolking van Baronie
zowel als Meierij nog wijder opengezet door de familietwisten over
de nalatenschap van de overleden Koning-stadhouder, waarbij
vooral diens Westbrabantse bezittingen van nabij waren betrokken.
Want noch prinses Amalia van Anhalt, moeder van Jan Willem
Friso, krachtens erfrecht in 1702 prins van Oranje geworden, noch
de Koning van Pruisen, Frederik I, die aanvankelijk maar even de
hele nalatenschap voor zich alleen opeiste als zoon van de oudste
dochter van Fredèrik Hendrik, bemoeide zich persoonlijk en recht
streeks met het wel en wee der bevolking van Breda en Baronie.
Holland sloeg al een begerig oog op Klundert en Geertruidenberg
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voor een bestendige aanhechting er van bij dit gewest, terwijl men
Breda, Willemstad en Steenbergen een vaste plaats toedacht onder
de Generaliteitslanden zonder heerlijke rechten daarop voor de
prins of koning. Voorlopig bleef beider rechtstreekse invloed dan
ook achterwege.

Tot binnen de veste Breda bleven intussen de gevolgen van de
plaag der het platteland afstropende en bedreigende soldatenhorden
merkbaar, welke in hun gelederen allen opnamen, die gemakkelijk,
ook door afpersing en brandschatting, desnoods door roof en
doodslag, aan de kost wensten te komen. Wel waagden deze lieden
zich zelden binnen de garnizoensteden, doch Breda voelde weldra
een merkbare teruggang van zijn handel en industrie met het om~

dngende geterroriseerde platteland als een der gevolgen van de
krijg. Het stadsbestuur riep dan weer eens de bescherming van de
militaire gouverneur en commandant van het garnizoen in om van
deze terreur te worden bevrijd. Een voorbeeld uit vele, in welk
geval het gaat om de afpersing door de Moscovieters, een zoge~

naamd Pools~ of Russisch huurkorps, dat in genoemde oorlog had
gestreden, totdat het, ,..... of een gedeelte er van, ,..... blijkbaar was
afgedankt en er verder maar zijn werk van maakte op de boer en
plattelandse burger te teren. Want ieder, die dit bedrijf voor lief
nam, kon in de bende worden opgenomen, buitenlander zowel als
Nederlander.

Op 13 november 1706, aldus vinden we genotuleerd in het reeds
aangehaalde register over de periode 1706,.....1709, "zijn d'heren
stadhouder~praesidend ende borgermeesters versogt ende gecom~

mitteerd omme hun te vervoegen naar den Generael ende gouver~

neur van Zalisch 17), en omtrent den selven hartig 18) middelen te
besolliciteren, dat deser Stads commercie dogh niet mogten lijden
door het geduerig 19) vanden lopende ongebonden quade parthen
van tzamen gerotte spuijs 20) der soogenaemde Moscovieters, die
allomme onder de Meijerije vageren, dat onze borgeren mogte wor~

den ondheven vande swaerdringende last der wagten, en was het
doenlijek, dat oock dese stad meer guarnisoen ten haren besten
incregen".
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Vandaar ook de herhaalde verzoekschriften van de Bredase
magistraat en de besturen der Baroniedorpen aan het adres der
Staten~Generaal om niet langer te wachten met hun besluit ten
gunste van het op te richten tuchthuis. In de vergadering der Hoog~
mogenden van 14 mei 1706 werd al weer zo'n request in behande~

ling genomen, om de consequenties te trekken uit het besluit van
22 maart. Het was natuurlijk om het in casu onmisbare octrooi te
doen, dat maar niet wilde komen. Ordonnantie en reglementen
waren te Breda reeds geconcipieerd en bereids naar Den Haag
verzonden. Aan de hand daarvan had nu reeds lang het verzochte
en vereiste octrooi kunnen opgemaakt zijn.

Doch weer werden de indieners van het geschrift teleurgesteld
en tot wachten aangemaand. Want blijkens het Actenboek der
Staten~Generaal van genoemd jaar, eerste deel, fol. 637, werd na
lange deliberatie besloten om de copie van het request en het ont~

werp van het tuchthuisreglement ter fine van advies door te zenden
aan de Raad van State, "om der selver advis daer op aen haer
Hoog Mogenden te laten toekomen".

En al was in dat jaar door de slag bij Ramillies onder Namen,
waarin de "IJzeren Hertog" Marlborough het leger van de Franse
hertog De Viller:oy verpletterde, geheel België practisch vrijgemaakt
van de Franse invallers, de gedeserteerde en afgedankte militairen
van beide strijdende partijen bleven hun wrede spel van afpersen
en brandschatten ook in de Generaliteitslanden lustig doorspelen.

Tegen deze achtergrond nu dient het aandringen door Breda
en Baronie bij de Staten~Generaal om afdoening van de zaak van
het tuchthuis, te worden gezien. Ook bij de Raad van State en bij
de Raad en Rekenkamer van de prins van Oranje als heer der
stad en Baronie, werden soortgelijke stappen ondernomen tot steun~

verlening bij de uitvoering der tuchthuisplannen, hetzij moreel,
hetzij financieel, en liefst allebei.

Doch deze machtige beschermer was, zoals we zagen, al in
1702 overleden, nog vóór de Successie~oorlog,waarvan we hier
boven repten, in feite was begonnen. Over zijn politieke en private
nalatenschappen, waren de rechthebbenden nu druk aan het twisten.
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In deze feiten ligt dan ook de verklaring, waamm of waardoor
dergelijke pogingen voorshands zonder gevolg zijn gebleven. Toch
moge hier niet onvermeld blijven, dat ze inderdaad zijn ondernomen,
ongeveer gelijktijdig met de herhaalde verzoeken ad hoc aan de
Staten~Generaal.

Zo werd op 1 november 1706 aan stadhouder Anthony Pesser
opdracht en commissie verleend om naar 's~Gravenhage te reizen,
"omme aldaer als bij resolutie van den 28en der jongstledene Maert
aend Ed. Mog. Raeden van sijne Con.Maj. van groot Brittannie
gloLMem. omtrent de Ed. Mogh. heren raeden van Staeten oH
daer su1cx behoord, aen te dringen de sollicitatie van den rasp~

huijsen binnen deser stede op te regten" 21). Dat in dit geval geen
succes werd geboekt, noch bij de Raad en Rekenkamer van de
prins, noch bij de Raad van State, zal zonder twijfel mede op reke~

ning moeten worden gesteld van de bestendige oorlogstoestand,
die de totstandkoming en uitvoering van zovele werken des vredes
nog voor lange tijd zou tegenhouden. En al blijkt dus ter zake van
deze kwestie van enig contact met de Nassause Domeinraad slechts
weinig, dan wil zulks nog geenszins zeggen, dat deze instantie
afwijzend tegenover de plannen stond, doch zij zal door de erfenis~

kwestie geen beschikking over de nodige fondsen of subsidie hebben
gehad.

Dat men zich ook te Breda intussen wel overtuigd hield van
de staatsrechtelijke gevolgen en consequenties, voortvloeiende uit de
afwezigheid van de heer van Breda en de Baronie en mede van zijn
opvolger of gevolmachtigde, bewijst een op 2 maart 1706 gedateerd
request van de "principaal gelanden van de Baronie van Breda",
voortkomende in een bundel requesten aan de Staten~Generaalvan
dat jaar en eveneens berustende in het Algemeen Rijksarchief. Het
is niet nodig daarvan de volledige tekst of zelfs maar de voornaam~

ste inhoud ervan hier te laten volgen. Voldoende is daaruit mede
te delen, dat de betmkkenen zich ongerust maakten over de benoe~

ming van de "regenten" of bestuursleden uit een door de drossaard
van Breda bij de heer in te dienen voordracht van een "dobbelt
getal bequame en vrome mannen".
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En dan volgt wat voor ons doel wel even bijzondere aandacht
verdient, namelijk de mening van de requestranten, dat deze be~

noeming thans tijdelijk tot de competentie van de Staten~Generaal

behoorde, die dus volgens deze redenering ook de tuchthuisregenten
zouden moeten benoemen, tenzij zij deze keuze of benoeming over~

lieten aan de stads~ en dorpsbesturen. Ziehier de desbetreHende
passage uit het request, welke ik hier woordelijk laat volgen:

"Dat door het overlijden vanden laetste Heere HoogloHelijcker
memorie ende differenten over het regt tot de voors. stadt (Breda)
ende Baronie ontstaen" (tussen de pretendenten van de erfenis en
de Raad en Rekenkamer van de prins) "het gesagh ende' directie
daer over aen U Hoog Mag. pro interim competeert, de aenstellinge
van de voors. regenten, we1cke aenstellinge nu eerstdaegs staende
te geschieden, omdat daarvan de welvaart ende behoudenisse van
de voors. Baronie in 'generaal ende alle dorpen in het particulier
ende su1cx mede vande supplianten dependeerende, mitsgaders
's lants financiën daar bij mede grootelijcx sijnde geïnteresseert,
voornamentlijck in dese lastige tijden ende dan nogh in de gestalte,
waarin deselve Baronie door een voorgaande quade huijshoudinge
ende vele dispuijten daer vuijt ontstaan, sich altans vindt ge~

dompelt".
Meer centralisatie in het bestuur was dus urgent en de Staten~

Generaal behoorden daarvoor te zorgen. Doch ook toen lieten zij de
gedeputeerden van de Raad van State, die eerlang naar Breda
zouden vertrekken, eerst informaties inwinnen om daarna "een lijst
(van candidaten) aen haer Hoog Mogenden over (te) brengen,
welke Heeren oock aldaer haer ontfangers daer op souden konnen
hooren". Het was dus steeds weer de lange weg van Meijel op
Sevenum, die zowel in deze als in andere zaken met betrekking
tot de belangen van Breda en de Baronie werd bewandeld, zodat
het 1707 moest worden, voordat het octrooi op het tuchthuis einde~

lijk werd verleend.
Hiermede heb ik tevens alle relaties de revue doen passeren,

die buiten de besturen van stad en Baronie invloed zouden hebben
kunnen uitoefenen op de bouwen instandhouding van het tuchthuis
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en waarmee ongeveer een jaar van onderhandelen. bespreken, rei~

zen en trekken. schrijven en praten is gemoeid geweest.
Want het zijn ten slotte de Staten-Generaal geweest, die op

12 januari 1707 met hun ordonnantie. tevens octrooi en reglement
voor het tuchthuis. de knoop hebben doorgehakt, maar vanzelfspre~

kend stad en Baronie voor alle kosten lieten .opdraaien. Want niet
het college der Staten~Generaalwas verplicht tot en gevraagd om
een subsidie tot bijdrage VOOr de stichtings~ of onderhoudskosten.
doch öf de Raad van State öf de Raad en Rekenkamer van de
overleden prins van Oranje had die moeten verlenen. althans voor
een deel er van. En aangezien daarvan uit de archieven niets blijkt.
kan gevoegelijk worden vastgesteld, dat in dit opzicht aan stad en
Baronie geen financiële hulp is geboden, noch rechtstreeks. noch
middellijk door tijdelijke vrijstelling van bepaalde belastingen of
ontheffing van andere fiscale middelen.

En zo lieten de Algemene Staten Breda en de Baronie nog
enige maanden wachten. want dit hoge college van Staat moest op
zijn beurt wachten op het advies van de Raad van State. die een
beslissing had te nemen ten aanzien van de kostenverdeling. Ik
deelde reeds mede, dat die in tegenstelling met de repartitie voor
's-Hertogenbosch en Meierij in het overeenkomstige geval, voor
Breda en de Baronie was gesteld in de verhouding 1 op 2, dus dat
del stad het één derde deel van de kosten voor het onderhoud van
tuchthuis en tuchtelingen voor haar rekening nam tegen de Baronie
twee derde deel. Dit besluit van de Raad van State werd op 12
januari 1707 door de Staten~Generaal goedgekeurd en ter kennis
van de besturen van Breda en Baroniedorpen gebracht. tegelijk met
de octrooi~verleningen approbatie van het reglement voor het tucht~

huis (Bijlage IV).
Nog diezelfde dag werd ook het octrooi van de Staten~Generaal

afgekondigd als de officiële sanctie en accoordbevinding van het
door de Bredase magistraat en Baroniebestuur opgestelde reglement
voor het tuchthuis, een soort gestichtswet en huisreglement ter
handhaving van orde en tucht, ter regeling van de inwendige dienst
en van de opname en selectie der gedetineerden (Bijlage V).
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De hoofdzaken van dit belangrijk document, waarop men te
Breda een jaar had moeten wachten en welks datering kan worden
aangemerkt als "de geboortedatum" van het Bredase tuchthuis,
volgen nu hier.

In de inleiding motiveerden de Staten~Generaal de stichting

der gevangenis en de octrooi~verlening als noodzaak van en middel
ter beteugeling van de geweldplegende landlopers, vagebonden en
bedelaars, die vooral het platteland van de Baronie terroriseerden.
Zij waren ook dieven doch niet in de gewone zin, want zij pleegden
nog andere misdrijven en waren juist daardoor als agressors des te
gevaarlijker voor de gemeenschap. In de artikels 2 en 3 wordt een
soort van analyse gegeven van de aard der door hen gepleegde
misdrijven en daardoor van de classificatie der in het tuchthuis op
te nemen delinquenten:

1. zij, die wegens gewone misdrijven, waarop niet uitdrukkelijk
de doodstraf stond, bij vonnis der Bredase schepenbank tot
tuchthuisstraf werden veroordeeld;

2. de wegens openbare bedelarij en landloperij opgepakte en
preventief in de Gevangentoren te Breda gedetineerden of
elders ten plattelande van de Baronie gearresteerden, ook als
zij enkel overlast aan de bevolking veroorzaakten.
De competentie tot veroordeling van dezulken werd in handen
gelegd van het Bredase schepencollege, zo nodig gehoord het
advies van de magistraat. aangezien de plaatsing in feite niet
zelden een civielrechtelijk karakter droeg;

3. dit laatste gold ook van de wegens een onzedelijk leven. ver~

kwistende levenswijze en andere misdragingen tijdelijk uit de
maatschappij verwijderde personen, die hun zaken verwaar~

loosden, als vrouwen zich van haar huishoudelijke plichten
niets meer aantrokken of als minderjarige kinderen -- tot 25
jaar -- het ouderlijk gezag niet telden;

4. nog anderen, de zg. "luxuriae" of "quistgoedekens", die als
"onverbeterlijk" zich een zeer ongunstige reputatie hadden
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verworven, konden op verzoek van ouders of voogden evenzeer
worden opgenomen, waardoor het tuchthuis meer ..verbeter~
huis" dan strafgesticht in de huidige zin stond te worden.
Echter theoretisch, want in de practijk zou weldra blijken, dat
het laatste meer dan het eerste feit werd.

De discipline was streng en werd op last en onder supervisie
van de regenten gehandhaafd door het weinige personeel, dat aan~

vankelijk voor de binnendienst beschikbaar was: binnenvader en
~moeder, knecht en meid, boekhouder en chirurgijn, de laatste twee
echter niet direct belast met de leiding der gedetineerden. Art. 5
van het Reglement somt de voor die tijd normale strafmiddelen op
voor het geval, dat de gedetineerden verzet pleegden, onhandelbaar
waren en andere daden van ernstige insubordinatie pleegden: t.W.
geseling met touw of koord, stok of roede, vastbinding aan gesel~

paal of aan het blok, vastzetting te water en brood in een hoek van
de kelder, het z.g. donkere gat, voor één of meer dagen en, als het
hoog liep, met de blote voeten op een rooster van scherp gekante
eiken ribben, net zo lang tot de recalcitrante delinquent beterschap
beloofde 22) .

Het mannelijke personeel zorgde voor de tuchtelingen van zijn
sekse, de binnenmoeder en haar meid deden hetzelfde voor de
vrouwelijke gedetineerden. Tussen die beide was een strenge schei~

ding, om ongeoorloofde contacten te voorkomen.
De geestelijke verzorging was aanvanklijk pover: de binnen~

vader m.oest tevens als catechiseermeester en preeklezer optreden
(art. 6). Eerst in de loop van de 18e eeuw werd dit deel van zijn
taak overgenomen door een predikant van de Hervormde gemeente
ter plaatse en ten behoeve van de R.K. gedetineerden werd in 1808
kapelaan J. Hooydonk belast met hun godsdienstige verzorging 23).

Hoewel het tuchthuis van Breda behalve spinhuis ook rasphuis
wordt genoemd, speciaal in de oudste documenten met betrekking
tot de oprichting en ingebruikstelling, is er van de hardhoutbewer~

king, - het zagen, het kloven en raspen van het harde verfhout
tot levering van belangrijke grondstoffen voor het verven van
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textielstoffen -, zoals wel in diverse Hollandse tuchthuizen, in~

zonderheid te Amsterdam, Leiden en Rotterdam geschiedde 24), in
onze stad nimmer sprake geweest. Art. 7 van het reglement anno
1707 noemt slechts "kaarden, spinnen of anderen gepermitteerden
arbeyd en werk", waarvan al spoedig na de oprichting spinnen,
weven en breien, later vooral het tapijtweven overbleven. Voor de
houtbewerking, een zeer arbeidsintensief bedrijf. was vooral veel
ruimte nodig, die het Bredase tuchthuis miste. Verder was de afzet
van het verwerkte product in het binnenland veel moeilijker dan
in de Hollandse havensteden, evenals het vervoer der onbewerkte
grondstoffen en bovendien kostbaar, hetgeen de concurrentie met
de zusterinstellingen elders vrijwel onmogelijk maakte, afgezien nog
van het algemeen bekende feit, dat men vanuit Holland de opkomst
van nieuwe industrieën in de Generaliteitslanden zoveel mogelijk
tegenging!

Dit zullen dan ook wel de voornaamste oorzaken zijn geweest,
waardoor in het Bredase rasphuis nimmer hout is geraspt, zodat dit
praedicaat hier min of meer misleidend was en men voor de tewerk~

stelling der tuchtelingen zich in hoofdzaak tot de textielarbeid
heeft moeten beperken, zulks mede in aansluiting aan de van ouds
in Breda druk beoefende laken~ en linnennering 25).

Een van deze bewerkingen was dus het kaarden van wol voor
de wollen lakens, bestaande uit het met een kaarde of ijzeren wol~

kam recht en glad strijken der vezels van een te spinnen stof als
onderdeel van de lakenbereiding . Hoewel ik voor 1707 en volgende
jaren nog niet heb kunnen achterhalen. welke Bredase lakenfabri~

kanten daartoe aan het tuchthuis opdrachten gaven, is uit latere
rekeningen aanwijsbaar te maken, dat dergelijke opdrachten van
meet af zijn gedaan, door de opdrachtgevers om van de hulpkrach~

ten onder de gedetineerden te profiteren, voor het huis zelf om
een vaste basis te hebben voor bestendige tewerkstelling van zijn
bewoners.

Behalve dat hierdoor een even noodzakelijke als onmisbare
bron van inkomsten beschikbaar kwam, was niets zó erg voor de
geest onder de gedetineerden als gedwongen werkloosheid. Er
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móést dus arbeid worden verricht en voor geregelde werkobjecten
worden gezorgd. coûte que coûte! En dat men zich daartoe aansloot
bij de plaatselijke werkgelegenheid en bestaansbronnen. spreekt wel
vanzelf.

Het verdere deel van het reglement (art. 8......-16) wordt ingeno~
men door de bepalingen omtrent voeding, kleding en dekking.
Hierbij valt op, dat de voeding sober doch wel degelijk was. met het
gebruikelijke eenzijdige menu van die tijd. Ook dat er kleding van
het huis kon worden verstrekt, zonder dat dit wijst op uniforme
gevangeniskleding. zodat elke verpleegde of gedetineerde in het
bezit van eigen kleding werd gelaten. zolang deze meeging. Dit
verklaart tevens, hoe in de signalementen van ontvluchte gedeti~

neerden uit dit tuchthuis de meest uiteenlopende kleding wordt
vermeld, zoals iedere burger die destijds droeg 26).

Het Bredase tuchthuis zou ingevolge dit reglement voortaan
de strafgevangenis worden voor hen, die tevoren tot de dood, tot
lijfstraffen of tot een veeljarig bannissement waren veroordeeld,
tenzij het misdrij f zó ernstig was, dat de doodstraf ingevolge het
destijds vigerende strafrecht gehandhaafd bleef. bijvoorbeeld in
geval van doodslag, moord en zware mishandeling, de dood ten
gevolge hebbende. Maar de veediefstallen. geweldenarij langs de
weg. afpersing en bedreiging. landloperij en bedelarij zouden nu in
het vervolg worden beboet met een plaatsing in het tuchthuis inge~

volge vonnis gedurende een aantal jaren tot 25 of 40 toe, zelfs
levenslang. Ik zal de voorbeelden daarvan bewaren voor een ver~

volg van dit artikel in een volgend Jaarboek, dat zal handelen over
de geschiedenis van het tuchthuis gedurende de 18de eeuw.

Om echter te verduidelijken, welk categorie van delinquenten
na 1707 strafrechtelijk werd verwezen naar het tuchthuis, heb ik
in Bijlage VI opgenomen een vonnis, gevolgd door een aantal
daarmee overeenkomende extract~vonnissen, van dit soort veroor~

deelde schenders van wet en recht, die gedurende de vijfjarige
periode van 1702......-1707, dus onmiddellijk aan de stichting van het
tuchthuis voorafgaande, in de Baronie hadden geopereerd en des~

wegel waren gearresteerd, berecht en gevonnist. Het zijn in totaal
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13 vonnissen, waarin 20 personen waren betrokken, 17 mannen
en 3 vrouwen. 16 daarvan werden veroordeeld tot de doodstraf, 1
tot lijfstraf en 3 tot bannissement. De aard hunner misdrijven liep
uiteen van diefstal, beroving en aanranding tot het plegen van ge~

weId in allerlei vorm, bedelarij, vagebondage, desertie, zonder dat
daarbij rechtstreeks van moord en doodslag sprake is. Doch zij allen
brachten de veiligheid van de inwoners der Baronie in gevaar en
reeds dat was voldoende om hen naar de term dier dagen "bij den
kop te vatten", dat is in verzekerde bewaring te stellen en te von~

nissen, toen er nog geen tuchthuis was, volgens het strengste recht
dier dagen, na 1707 gemitigeerd tot niet zelden veeljarige vrijheids~

straffen in het tuchthuis.
Was men daarmee in feite en in rechte op de goede weg ge~

komen, doordat in plaats van mensen te vernietigen en te elimineren
op schavot en aan de galg, voortaan werd getracht hen te behouden
en te verbeteren in tucht~ en spinhuis, daarmee is nog niet gezegd,
dat voortaan ook in de eerste Bredase strafgevangenis alles op
rolletjes liep. Daarvoor was de methode van straffen te nieuw en te
ongewoon, de middelen, vooral financieel, waren te beperkt, de ge~

bouwen en hun outillage bleken al spoedig niet minder beperkt te
zijn, zodat te veel gedetineerden in een te enge behuizing werden
ingesloten, hetgeen ook de arbeidsproductie niet ten goede kwam.
En misschien gold die beperktheid nog wel het meest het aantal
en soort van het personeel, dat belast zou worden met de leiding
en vakscholing der ingesloten tuchtelingen.

De eerste, die van het personeel werd genoemd in de tuchthuis
rekeningen en aantekeningen betreffende de landsvergaderingen
van de Bamnie 27), was de binnenvader, die te Breda in tegen~

stelling met de titulatuur in de overeenkomstige strafgestichten
elders al heel spoedig de titel van directeur kreeg 28). Eerst werd
deze functionaris door het college van regenten benoemd en gesala~

rieerd, doch weldra werd hij aannemer van de gehele tuchthuis~

exploitatie en ging dan een accoord aan, gesloten tussen hem en de
stadsregering , zomede de besturen van de Baroniedorpen of hun
vertegenwoordigers. De eerstbenoemde was geen Bredanaar of
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Brabander doch iemand uit Delft, die zich daartoe aangeboden of
naar deze betrekking gesolliciteerd had. Dat is althans af te leiden
uit hetgeen dienomtrent in de landsvergadering was besloten.

"Is door d'heere schouth (van Ginneken?) rapport gedaen van
het verhandelde op de extra ordinaris lantsvergaderinge. voorleden
vrijdagh binnen Breda gehouden ende onder andere, dat het octroij
van het rasp~ ende spinhuijs door d'heere stadthouder Pessers al~

daer was gecommuniceert ende dat nu ten eersten ordre soude
werden gestelt tot de opbouw van het selve ende dat tot Delft een
man was, die heel bequam was, om daer van vaeder te wesen ende
aangenomen hadde het se/ve voor een tractement van 300 gis. boven
de kost, ende is bij de presente leden het selve geapprobeert".

Op diezelfde vergadering, gehouden 3 maart 1707. was ook
gesproken over de omslag der kosten voor de Baroniedorpen. een
z.g. ,,lants repartitie", "hoe ende op wat manier men deselve sal
maecken, ende is geresolveert sich te houden aen het appoinctement
van haer Ed. Mog. d'heeren Raeden van Sijne Majesteijt glor. mem.
namentlijck dat deselve kosten moeten komen op alle de dorpen van
deze baronnie".

Natuurlijk niet alle evenveel, doch pondpondsgewijze in de
volgende verhouding. op elke f 600...- totaal aan kosten wegens
het tuchthuis, waarvan de stad Breda 1/3 deel en de Baroniedorpen
2/3 deel of f 400...- voor hun rekening namen.

Van die f 400,..- betaalde Oosterhout 64 gulden, 2 stuivers en
8 penningen; Roosendaal f 55~13~; Etten f 67~13~; Princenhage
f 45~1~8; Dongen f 15~9~; Gilze f 19~11; Zundert f 26~ 18~8; Gin~

neken f 22~11~8; Rijsbergen f 12~7~; Alphen f 13~14~; Baarle
f 16~14~; Chaam f 9~,~; Terheyden f 19~1~; Teteringen f 11~11~.

Maar deze repartitie werd in de beschreven verhouding voor elk
jaar of voor enige jaren tegelijk opnieuw bepaald, zodat we in
diverse rekeningen wel eens wijzigingen op dit punt tegenkomen, al
bleef die tussen Breda en de Baronie vrijwel dezelfde, bijv. in de
rekening 1718 Breda f 479~13~1 tegen de dorpen f 950,..-.

Wat nu betreft de eerste binnenvader van het Bredase tucht~
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huis, hij was zekere Jacob van Barswijkerhorn, ook gespeld Bors
wijkerhooren e.a. varianten.

Zijn aanstelling komt in het Register van Commissiën der stad
Breda 29) voor als volgt: "Drossaerd, praesident, borgemeesteren
en Schepenen der stad Breda, berijd sijnde en goeden Rapporten
vanden persoon van Jacob van Borswijkerhoorn, midsgaders parti~

culier gehoord des selffs vleid, trouwen onbevreesden ijver en sorge
voor tugtelingen en diergelijcke geconfineerde persoonen, hebben
denselven wel willen aanstellen bij en mids desen tot binnenvader
van den tugthuijsen in deser Stede 's jaarIixs om ende voor de
somme van een (lees: drie) honderd gulden op d'instructie en
Reglementen 30) van haar Ed. Achtb. des wegens all reets ge~

maackt en nog te maaken, lastend en bevelen over suIcx allen en
ijgelijck, die het souden mogen aangaan desen Barswijckerhoorn
als tuchtmeester voors. te erkennen en daarvoor te houden, wes
gehoord, sonder eenige de minste contradictie. Actum in collegio
mijnder opgemelde heren heden den 16 Febr. 1707".

Ruim elf jaren later, op 7 november 1718, werd gelijke akte
"gedepescheert" op Zacharias van Arck. de tweede binnenvader in
volgorde, "mits de vrijwillige affstant van Jacob van Borswijcker~

hoorn", zodat deze mag beschouwd worden als eerste uitvoerder
van het nieuwe stelsel der vrijheidsstraffen te Breda. Successievelijk
kwamen naast hem en zijn vrouw in functie één .....- later twee .....
knecht en een meid. een chirurgijn en een boekhouder, de laatste
belast met de administratie, waarvoor de eerste binnenvader ook nog
tien jaren lang heeft moeten zorgen. Dit blijkt uit de oudste aan~

stellingsakte voor de boekhouder, die eveneens in het aangehaalde
Register van Commissiën 31) is te vinden, tevens een bewijs van
begeving van ambten te Breda aan minderjarigen, een misbruik dat
reeds toen algemeen in de Republiek was doorgedrongen.

"Drossaerd, President, Borgemeesters ende Schepenen der
stad Breda hebben aangesteld ende geadmitteerd, gelijk haar Ed.
wel achtb. als nu aanstellen ende admitteren bij desen volgens
speciaele consent in dato den 1ge Maart 1717, bij wederzijdsche
Commissarissen, soo van dese onze Stad als vande Baronnie van
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Breda. geslooten ende geratificeerd, den Persoon van Paulus van
Ercom tot Boeckhouder van Stadts en s'landts Tughthuijse alhier,
ende dat op 's jaarlijcx tractement van hondert vijftigh Caroly gld.,
mits Reinier van Ereom, des voornoemden Paulus van Ercom(s)
vader, het voors. Boeckhouders ampt soolange op de Instructie ende
reglementen 32), ten dien eijnde reets gemaeckt ofte nogh te maa~

eken, getrouwelijek en precijselijk sal hebben te bedienen ende
gaede te slaen, totdat des voorn. soon Paulus van Ercom bij weder~

sijdsche Regenten van Stad ende Landen van Breda bequaem sal
worden geoordeelt de voo'rs. Boeckhouders plaetse selff waer te
nemen ende te bedienen. Ende dat de voorn. Renier van Ercom
alsnu bij minderjarigheyt van des opgemelten soone ook alvoorens
sal gehouden sijn opde Instructiën ende reglementen voorn. te doen
ende te presteren den behoirIijcken Eedt 33), lastende ende ordon~

nerende alsdan alle ende een ijgelijck. die dit eenighsints soude
mogen aangaan, den voorschreven Paulus van Ercom tot Boeck~

houder vant meergemelte Tughthuijs sonder eenige de minste
Contradictie te houden ende te erkennen.
T oirconden deses hebben wij dese Commissie doen depecheren. met
Stadts groot zeegel besegelt ende voor onser griffier laeten onder~

teeckenen in Breda. den len April 1717",
Het voorlopig nog verder benodigde personeel voor de binnen~

dienst, geneeskundige en godsdienstige verzorging der gedetineer~

den werd in verband met de behoeften allengs aangesteld. Mijn
aantekeningen uit de notulen der landsvergaderingen maken het
eerst gewag van een knecht en een chirurgijn in 1708. Zo in die
van 26 november van dat jaar: "Is nogh door de Heer Schouteth
(van een der Baroniedorpen) gerelateert, dat de Heeren Officieren
(schouten van de stad en de dorpen) hadden goetgevonden om
vermits het vermeerderen der rasp~ ofte spinboeven (in het tucht~

huis) aen te stellen eenen goeden ende bequamen kneght (tot be~

waarder). alsmede dat tot Chirurgijn van het selve Spinhuijs was
aengesteld S (ieur) van Geest op een tractement van 75 gulden
jaerlijcx",

Met deze weinige mensen stak men van wal, ook al doordat de

173

Jaarboek De Oranjeboom 10 (1957)



beperkte financiën voorshands niet toelieten .om meer personeel aan
te stellen. In het overgrote deel der godshuizen, waartoe de tucht~

en spinhuizen m.et de gash wees~ en armhuizen tot de eerste orga~

nisatie van het gevangeniswezen van rijkswege in 1821 bleven
behoren, toen eindelijk althans de bestaande strafgevangenissen
door het Rijk in beheer werden overgenomen, kampte men gedu~

rende de gehele periode der Republiek met een permanent gebrek
aan personeel om van het gehalte nog maar niet te spreken. Daarop
maakte dat van Breda dus geen gunstige uitzondering. De hele
opzet en exploitatie van de volgens huidige maatstaven vrij
primitieve gevangenis moesten door stad en Baronie uit eigen
middelen bekostigd worden en dat was geen eenvoudige zaak in
een periode van oorlog, zo dicht aan de Brabantse grenzen, onder~

waterzetting van vruchtbare cultuurgrond, beperkingen aan handel
en industrie opgelegd, en andere, de normale economie bedreigende
omstandigheden.

Verklaarbaar zijn dan ook de klachten over de ondervonden
moeilijkheden, om het nieuwe strafstelsel op gang te brengen, toen
de landsvergadering op 28 oktober 1709 weer te Breda werd geh.ou~

den, t.w. "hoedat commissarissen van het tughthuijs hadden opge~

nomen de Rekeningen van het geene het selve huijs (toen al) int
geheel hadde c,omen te staen ende dat de respective Rekeningen
souden werden omgesonden, sullende blijken bij de selve dat het
koopen van de huysen ende appropriëren van de selve int geheel
bedraegt over 17000 gIs. Ende vermits ijder crediteur om betalinge
ernstigh aenmaende, (werd) in consideratie gegeven .op wat wijse
deses dorps quote soude gevonden werden 34) ende of niet best en
nutighst voor de gemeynte was de penninghen, die int korte souden
ontfangen werden wegens de ordonnantien over de palissaden, daer
toe te imployeren, waer op ijders sentiment afgevraagt zijnde, is
met unanime voyce verstaen van Jae"! Zo moest in die dagen het
ene gat met het andere worden gestopt.

De grond, uit het kelderverblijf (strafcellen) van het nieuwe
tuchthuis naar boven gebracht, werd gebruikt om er de nieuwe
straat naar de Ginnekenbrug mee op te hogen 35). Dat brengt ons
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er toe, om aan het slot van deze bijdrage nog iets mee te delen
over de indeling van het tuchthuis, hoewel daarvan slechts één
18de eeuwse plattegrond maar geen bestek en bouwkundige be~

schrijving ten dienste staan. Vooral aan de hand van jongere
begrotingsstaten betreffende reparaties, schilderwerk enz. 36), van
het tuchthuis kan enigermate inzicht worden verkregen van het
in~ en exterieur. Als hoekhuis aan de Halstraat (Oostzijde) en
Oude Vest (Zuidzijde) had het meer dan eens een gewijzigde
bestemming gekregen, waarvoor ingrijpende verbouwingen nood~

zakelijk waren: achtereenvolgens vleeshal, reeds ca. 1535 37) en
saaihal voor de lakennijverheid en ~nering, "welk handwerk te dien
tijd binnen Breda in een grooten opgang was". Toen deze bestaans~

bron door verval van de lakennijverheid echter opdroogde, kwam
het gebouw leeg te staan, kort vóór 1707, zodat er een nieuwe
bestemming aan gegeven moest worden. Doordat het tuchthuis
nimmer een eigen archief heeft gehad als "mandelig" tussen stad
en Baronie, of, indien de bescheiden wel in een apart gestichts~

archief zouden zijn ondergebracht, ..- hiervan is mij evenwel niets
gebleken, ..- dan is dit als de meeste gevangenisarchieven hier te
lande uit de tijd der Republiek vernietigd 38), zodat ook geen be~

stek, begroting en rekening der bouwkosten daarvan zijn bewaard
gebleven. Dat is wel heel jammer, aangezien we over de bouwkun~

dige samenstelling onzer oude gevangenissen bij gebrek aan pri~

maire gegevens tot dusverre slecht zijn ingelicht 39).
In het onderhavige geval moest van een hal~gebouw met een

gebroken front een gesloten huis worden gemaakt, ingericht tot
woonplaats voor de binnenvader~directeur met gezin en intern
personeel, verblijf~ en werkplaatsen, met cellen tot nachtelijke
afzondering voor de gedetineerden en bovendien moesten al die
vertrekken en verblijven voor beide seksen streng gescheiden zijn.
Voorts moesten nog hokken of loodsen beschikbaar zijn voor het
opslaan en bewaren der grondstoffen en bewerkte producten, terwijl
een deel der beschikbare ruimte werd ingenomen door twee lucht~

plaatsen, een gJ)Qot binnenplein voor de mannelijke gedetineerden
en een kleinere binnenplaats voor de vrouwen en meisjes.
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Deze indeling bepaalde dan ook in hoofdzaak de gelegenheid
tot bewoning, arbeid en recreatie of occupatie van de inwonenden,
als er tenminste voor recreatie enz. nog tijd overbleef.

Verder wordt in de reparatiestaten gewag gemaakt van gaan~

derijen van het spinhuis, boven en beneden, mannen~ en vrouwen~

kwartier, hokken of cellen, keuken en kantoor voor de directeur,
regentenkamer annex woongelegenheid van het directeursgezin,
zolder boven het spinhuis, kelder voor het opslaan van voedings~

middelen en een kelder met strafcellen, donker hok, poortje tussen
de grote en kleine binnenplaats, bakkerij, latrines enz. Doch het is
niet wel doenlijk deze ten dele onderling afgesloten, ten dele met
elkaar verbonden verblijven en vertrekken zonder nadere gegevens
en vooral bij gebrek aan voldoende bouwkundige gegevens uit die
tijd op de juiste wijze te localiseren. Hier worde dan ook volstaan
met de korte samenvatting, dat de verblijven voor mannen alsmede
hun werkplaatsen beneden en die voor vrouwen op de eerste ver~

dieping lagen, terwijl die etage met de zolderruimte verder in beslag
werden genomen voor het opbergen van grondstoffen en verwerkte
producten alsmede voor het logeren en huisvesten van wat men
thans zou noemen civielrechtelijk geplaatsten, die in de huiselijke
kring ernstige reden gaven tot misnoegen en erger.

In een volgend deel van dit Jaarboek hoop ik de geschiedenis
te geven van het tuchthuis, voorzover dit uit de nog bewaard ge~

bleven fragmentarische gegevens althans mogelijk is, over de peri~

ode 1710-1813, in welk laatste jaar het tuchthuis de naam kreeg
van "huis van arrest", sinds die tijd practisch vooral dienstdoende
als huis van bewaring. In 1886 werd als gevolg van de bouwen
ingebruikstelling van een nieuwe cellulaire strafgevangenis (Circu~

laire Dep. v. Justitie 30 Juli 1886 No. 123, 4e afd.) het huis van
arrest aan de Halstraat buiten gebruik gesteld en vervangen door
de nieuwe gevangenis aan de NassausingeI, tot 1892 tevens hulp~

huis van bewaring, totdat met het huidige gerechtsgebouw ook het
nieuwe huis van bewaring op 15 april 1892 werd betrokken (dossier
149 Geschiedenis der gebouwen, bij het Departement van Justitie
in gebruik).
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BIJLAGE I.

(Request van de besturen van stad en lande van Breda, ongeda
teerd doch kort vóór 8 maart 1706 ingediend door hun agent
B. Stuernum bij de Staten-Generaal, over de onveiligheid en
criminaliteit in hun gebied en in verband daalmee de noodzaak
om een tucht· en spinhuis te Breda op te richten).

Aan Haer Hoogh Mogende de Heeren
Staaten Generael der Vereenigde Nederlanden,

geven met onderdaenigh respect te kennen den drossardt, burgemeesteren
ende scheepenen der Stadt, mitsgaders Officieren ende Regenten der Vrijheeden
ende Dorpen der Baronnie van Breda, hoe dat niet tegenstaende de rigoureuse
placcaaten van U Hoogh Mogenden, onder andere van datis den 20 October
1693 en 31 Januari 1695, op het stuck van dieven, vagebonden en Bedelam's
geëmaneert, ende de strenge executien, die ingevolge van deselve daegelijcxs
geschieden, waer van de volhangende galgen en raderen getuijgen sijn. Eghter
de voors. Baronnie soodaenigh gequelt wort van dieven, vagebonden ende
Bedelaers, die meest uijt Spaens Brabant onder pretext van deserteurs off
anders dagelijcxs in deselven comen, blijven en tropsgewijse, dickwils gewa
pender hant langhs tlant loopen, dat het voor de goede ingesetenen aldaer
ten uytterste hart ende ondraegelijek valt, werdende niet alleen dagelijexs aldaer
geweldigh huijsbraken gedaan ende de inwoonders op eene tijt van al thaare
berooft, maar oock de ingesetenen, die soo inde Dorpen als wel voomaement
lijek aende uijthoueken, aen heijden en kanten eensaem woonen, door de
bedelaers gedwongen worden alles te geven, wat maar begeeren off eyssehen,
uijt vreese dat anders geweldigh bestooIen, off dat nogh meer gevreest wort,
affgebrant, ende t'eenemaal geruineert sullen worden, gelijek daarvan binnen
weijnigh tijt verscheijde droevige Exempelen inde Baronnîe en oock in de na
buijrige Meijerije gesien sijn.

Ende dewijle de Supplianten oordeelen dat tot vooreominge vande·
Sehaade, door de voorgemelde dieven, vagebonden ende bedelaers veroorsaackt,
en uit toeeomende nogh meer te vreesen, het dienstigh ende oirbaer soude
wesen, dat door haer binnen de gemelde stadt Breda opgereght wiert een
tughthuijs voor beijde de sexen en sij daar om wel genegen souden wesen een
soodaenigh Tughthuijs aldaar te maaeken en te onderhouden, dan het selven
niet derven doen sonder Octroij van U Hoogh Mog. en sonder dat U Hoogh
mog. het selve hebben gelieven te nemen in haere sauveguarde, dat sonder dat,
ooek de supplianten meenen niet bevought te sijn, om Bedelaers, die gesont
lijffs gaan beedelen, voor eenige tijt daer in te eonfineeren, off andere, die
van misdaden overtuijght sijn, nae lijffstraff uijt gestaen te hebben, voor haer
leven langh oft een geruijme reeexs van jaaren daar in te bannen, dat mede
de Vagebonden, willende uytbreeeken off gewapend sigh tegens de regenten
opposeerende, het light souw eonnen gebeuren, dat de gemelte regenten tot
haer verweeringe quetsten, soodaenigh dat daar van quamen te overlijden, oft
dat ooek nae verdiende eastijdinge ontfangen te hebben, yemant van die Vage
bonden sehielijck moght eomen te sterven, waar door gedaghten souden eonnen
vallen, als off die Castijdinge daar toe eenige oorsaeek souw hebben gegeven,
redenen waar omme de supplianten sigh sijn keerende tot U Hoogh Mogenden,
onderdaenighlijek versouckende dat U Hoogh Mog. goede gelieftet om haer
supplanten tot het maaeken en onderhouden van gemelte tughthuijs, mitsgaders
het aenstellen van Regenten over het selve alsmede om eonvenabIe wetten en
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reglementen daer ontrent te mogen formeeren, te authoriseeren ende het selve
te nemen in U Hoogh Mog. sauveguarde, alsmede de Supplianten te volmagh
tigen om vagebonden ende bedelaers, die gesont lijffs langhs Stadt off lant
gaen beedelen, voor eenige tijt daar in te mogen confineren en andere dieven
bij sententie haar leven langh geduijrende, off wel een geruijme reecxs van
jaaren in plaetse van bannissement tot een confinement in het selve tughthuijs
te condemneeren, ofte oock die geene, die uytte stadt ende landen van Breda
gebannen sijnde, dien niet tegenstaende wederom daarinne moghte comen, int
gemelte Tughthuijs mogen doen opsluijten, soo als nae exigentie van saacken
ende ten diensten vanden landen sal bevonden worden te behooren.

tWelck doende etc. .
Bernh. Stuerman
Agent.

Ongedateerd, 8 Maart 1706 in behandeling genomen door de Staten Generaal.
(Archief Staten-Generaal Inv. nr. 7521: Bundel requesten, Ie kwartaal 1706,
ARA. 's-Gravenhage).
ARA Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage.
RA Rijksarchief in Noord-Brabant.
GA = Gemeente-archief Breda.

BIJLAGE 11.

(Behandeling van het verzoek tot oprichting van een tucht- en
spinhuis te Breda in de vergadering der Staten-Generaal van 8
maart 1706 met besluit, dit ter fine van advies door te zenden aan
de Raad van Brabant).

Extract uijt tRegister der Resolutien van de Hoogh
Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden,
Lunae, den 8 Maart 1706.

Tughthuys.
Is ter vergaderinge gelesen de Requeste van den Drossaert, borgermeesters ende
schepenen der stad mitsgaders officieren ende Regenten der vrijheden ende
dorpen der Baronnije van Breda, versoekende om redenen inde voors. Requeste
geëxprimeert, dat haar Ho. Mog. geliefden aande supplianten tot het maaken
ende onderhouden van een tugthuijs binnen de stad Breda, mitsgaders het aan
stellen van Regenten over het selve, alsmede om convenabie wetten ende
Reglementen daar ontrent te mogen formeeren, te authorisseren ende het selve
te nemen in haar Ho. Mog. sauveguarde, alsmede de supplianten te volmagtigen
om vagebonden ende bedelaars, die gesont lijffs langs stad off Lant gongen
bedelen, voor eenigen tijd daar in te mogen confineren ende andere dieven,
bij sententie haar leven lang gedurende, off wel een geruijme reecx van jaaren
in plaets van Bannissement tot een Confinement in het selve Tugthuijs te
condemneren, off oock die geene, die uijtte stad ende Lande van Breda ge
bannen sijnde, dien niet tegenstaande wederom daerinne mogte comen, int
gemelte Tugthuijs mogten doen opsluijten, soo als naer Exigentie van saaken
ende ten Dienst vande Landen soude bevonden werden te behooren, ende
wijders oock te verclaaren, in gevallen imandt vande gemelte vagebonden,
willende uytbreeken, gewapendr hand, en. int opposeren tegens de Regenten
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of haere bedienden tot haer Verweringe wierden gequetst ende daar van mogten
comen te overlijden, of dat oock na verdiende Castijdinge ontfangen te hebben,
ijmand vande tugtelingen siecklijck mogte comen te sterven, daardoor gedagten
souden connen vallen, dat die Castijdinge daar toe eenige aenlijdinge soude
hebben gegeven, dat de voors. regenten of haare bediende in bijden gevallen
niet schuldig off aensprekelijck over het quetsen, wonden of sterven van soo
danige vagebonden souden wesen,

Waarop gedelibereert sijnde, is goet gevonden ende verstaan, dat copije
vande voorz. Requeste gesonden sal werden aanden Raad van Brabant, om aan
haar Ho.Mog. dezelver consideratien ende advis daer op te laten toecomen.
(Actenboek Staten-Generaal 1706, Ie deel, fol. 309-310, ARA. 's-Gravenhage;
Copie met enige spellingsverschiIIen in G.A. Breda, Inv. Hingman nr. 195,
fol. 187-188).

BIJLAGE III.

(Besluit van het college der Staten-Generaal van 22 maart 1706,
om onder zekere voorwaarden octrooi te verlenen op de stichting
van het tucht- en spinhuis te Breda, namelijk wanneer het door
de plaatselijke besturen op te stellen huisreglement is ingediend
en goedgekeurd).

Extract uijt het Register der Resolutiën vande
Ho.Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden.
Lune den 22en Meert 1706.

Ontfangen een missive van eerste presiderende ende andere Raden van
Brabant, gezien alhier inden Hage den 18 deser, houdende, ingevolge ende tot
voldoeninge van haar Ho.Mog. resolutie vanden 8en daar te voren, derselver
advis ende consideratien opde Requeste van Drossaert, Burgemeesteren ende
Schepenen der stad mitsgaders officieren ende Regenten der Vrijheden ende
Dorpen vande Baronnije van Breda, waar bij dezelve te kenne geven, dat tot
beteugelinge van Dieven, Vagebonden ende Bedelaers, die dickwils tropsgewijze
ende gewapender hand langs het lant loopen, tot groote schade vande ingese
tenen ten platten lande, die gedwongen wierden alles te geven, wat van haar
geeijscht wiert, bij weijgeringe bevreest waren affgebrant ent' eenemaal geru
ineert te werden, sij supplianten wel genegen waren binnen Breda op te rigten
een Tugthuys voor beijde de sexen, dan dat de supplianten het selve niet wel
dorsten doen sonder haer Ho. Mogenden Consent en Octroij ende sonder dat
Haar Ho. Mag. het selve waren nemende in haere sauveguarde ende haar
supplianten authoriseerden, om bedelaars, die gesont lijffs gingen bedelen, voor
eenige tijt daer in te confineren, versoekende authorisatie van haer Ho. Mag.
om sodanigh Tugthuijs te mogen maecken ende onderhouden, mitsgaders het
aenstellen van Regenten over het selve, als mede om ConvenabIe wetten ende
Reglementen daer omtrent te mogen formeren ende dat haer Ho.Mog. het selve
namen in hare sauveguarde, als mede haar supplianten te volmagtigen om
Vagebonden ende bedelaars, die gesont lijffs langs stad ende lant gingen
bedelen, voor eenigen tijd daer in te confineren ende andere dieven, bij sententie
haar leven lang geduerende off wel voor een geruijmen reecks van jaren, in
plaats van een bannissement, daer in tot een Confinement condenmeren, en
degeene die tegens een sententie van bannissement uijt de stad ende Landen
van Breda wederom daer in quamen, in het gemelde Tugthuys te mogen doen
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opsluijten soo als naar exigentie van saaken bevonden soude werden te behoo
ren. Ende wijders oock te verclaren, ingevalIe ijemant vande gemelte Vage
bonden, willende uijtbreecken, gewapender handt en int opposeren tegens de
Regenten of haere bedienden tot haere verweeringe wierde gequest ende daer
van mogten comen te overijlden, of dat oock naer verdiende castijdinge ontfan
gen te hebben, ijemant vande Tugtelingen schielijck mogten comen te sterven,
waer door gedagten souden konnen vallen, dat die castijdinge daer toe aan
leijdinge soude hebben gegeven, dat de voorz. Regenten ofte haere bediendens
in beijde de voors. gevallen over het auetsen, wonden ofte sterven niet schuldigh
noch aenspreeckelijck souden sijn.

\Vaar op gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat ten
behoeve vande supplianten het versogte Octroij tot het opregten van een
Tugthuijs in behoorlijcke forma sal werden gedepecheert, soo nogtans dat de
supplianten gehouden sullen wesen de ordonnantie, wetten ende reglementen,
bij haer daer omtrent te maecken, aen haer Hoog Mogenden over te senden
om gerevideert, desnoods verandert ofte geamplijeert ende geapprobeert te
werden, soodanig als met de Justitie geoordeelt sal werden over een te comen
ende ten dienste van den Lande te behooren, sullende als dan omtrent de
laeste clausule van het voors. versoeek, raackende de Tugtelingen, die na
geleden castijdinge schielijck mogten comen te sterven, naeder werden gedis
poneert.
(Actenboek Staten-Generaal, 1706 Ie deel, fol. 393-394. Copie als voren in
G.A. Breda, Inv. Hingman, nr. 195, fol. 188-190).

BIJLAGE IV.

(Kennisgeving door het college der Staten-Generaal inzake een
ingekomen advies van de Raad van State betreffende het reglement
van het op te richten tucht- en spinhuis te Breda d.d. 12 januari
1707).

REGLEMENT VOOR EEN TUGTHUIJS
12 Januari 1707

Ontfangen een missive vanden Raat van State, gesien alhier in den Hage
den 8 deser, houdende ingevolge ende tot voldoeninge van haer Hoog Mogen
den resolutie vanden 14 Meij 1706, derselver advis opde requeste aen haer
Hoog Mogenden gepraesenteert bij ofte van wegen Drossaert, Borgermeesteren
ende Schepenen der Stadt, mitsgaders de Officieren en Regenten der vrijheden
en Dorpen vande Baronnie van Breda, versoeckende om geallegueerde redenen
approbatie vande ordre ende het reglement van het Tuchthuijs der voorz. Stadt
en Barronnije, bij haer nevens de voorz. requeste overgelevert, en verders het
daertoe dienende Octroij en dat haer Hoog Mogenden verders souden gelieven
te verklaren, ingevalIe yemand van de Tuchtelingen, willende uijtbreecken,
gewapender hand, en in 't opposeren tegens de regenten van 't voorz. Tucht
huijs of haere bediendens tot haere verweeringe wierde gequetst en daer van
mogten komen te overlijden, of oock dat ijemand vande Tughtelingen naer
ontfangen castijding schielijck mogt komen te overlijden, dat in beijde die
gevallen de voorz. regenten of haer bediendens niet schuldig oH aenspreeckelijck
souden zijn, waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat
ten behoeve vande supplianten een acte van approbatie ende van Octroij op
het voorz. reglement sal werden gedepescheert, en dat daerin sal werden
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gestelt dat de kosten vant onderhoud vant voorz. Rasp- en Tuchthuijs met het
gunt daer van dependeert, gedragen sullen moeten werden voor 1/3 bij de
stadt en voor 2/3 bij de Baronnie van Breda, alsmede dat de Regenten vant
voorz. Rasp- of Tuchthuijs niet aenspreeckelijck off schuldigh sullen sijn, indien
yemand vande Tuchtelingen in het bovengenoemde eerste geval mogt werden
gequetst of komen te overlijden; dogh soo veel aengaet het tweede geval, dat
daer op geen approbatoire verklaringe gegeven sal werden.
(Actenboek Staten-Generaal 1707 Ie deel, fol. 53vo-54ro ARA, 's-Gravenhage).

BIJLAGE V.

(Goedkeuring van het huisreglement en verlening van het Oetrooi
tot opriehting van het tucht- en spinhuis te Breda door het college
der Staten-Generaal, d.d. 12 januari 1707).

Acte van approbatie en Octrooy tot het opregten
van een Tuchthuijs binnen Breda, of: Ordonnantie
van de Staten-Generaal met reglement voor het rasp
en tuchthuis der stad en Baronie van Breda.
Octroy en Reglement voor 't Tugthuys.

De Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, allen den genen, die
desen zullen zien ofte horen lesen, Salut, Doen te weten, Dat Wij ontfangen
hebben de ootmoedige Supplicatie, aan Ons gepresenteert uyt de naem ende
van wegen Drossaard, Burgerrneesteren en Schepenen der Stad, mitsgaders
Officieren en Regenten der Vrijheden en Dorpen van de Baronnije van Breda,
inhoudende, hoe dat sij, tot beteugelinge van Dieven, Vagebonden en Bedelaars,
die tropsgewijse en gewapender hand langs het land lopen, tot groote schade
van de ingezetenen ten platten lande, die gedwongen werden alles te geven,
wat van haar geëijscht werd, ende, bij weigeringe, bevreest waren, afgebrand
ende t'eenemaal geruïneert te sullen werden, genegen zouden wesen op te
rechten een Rasp ofte Tuchthuijs; verzoekende dat Wij haar ten dien eijnde
zouden willen verlenen Acte van approbatie ende Octroy tot het oprechten
van het voors. Tuchthuijs, volgens het reglement hier naar volgende geïnsereert.

Reglement voor het Rasp- ende Tugthuijs der stad
en Baronnije van Breda.

1. Over het welke, eerstelik zullen werden gestelt Twee Regenten van de
Stad, ende Drij van de Baronnije, mitsgaders nog Twee Regentinne moeders
van dese stad, zullende die Regenten voornoemt respective rekeningen
doen van hun bewind alle Jaren s'maandags voor den vasten, ten over
staan ende voor den Stadhouder met de Commissarissen en Schepenen
deser Stede inder tijd, ende die van de Baronnije welke buijten afgelegde
of aangevangene administratie van den voors. Huijse, hare roulerende en
gewoonlike Commissaris-Tour hebben van de Baronnije voorgemelt; en
zal de Regering ten desen, sijnen aanvang nemen onder den Octroye van
Hare Hoogh Mogentheden met den dag van 't verlenen vant zelve 40).

2. Zullen in den zelven huijse werden gebragt alle alzulke delinquanten als
bij de Heeren van de Weth 41), daar toe gequalificeert, zullen werden
geoordeelt voor zekeren tijd, indien ze mogen werden geconfineert, gelijk
mede daarinne zullen werden gerecipieert alle Vagebonden, Landlopers
en Vremdelingen, gezond lijffs zijnde, ende met bedelen off anderzints
in de steden of ten platten Lande onder de Baronnije quaad of overlast
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doende, alvorens door de Magistraten, des geregtigt wesende, geëxamineert,
en vervolgens de pleno gedisponeert of dusdanigen en hoe lange sij inden
Confinemente zullen verblijven, zullende ook alle die zelve voors. bij de
magistraten, in de Baronnije niet gequalificeert, om dien aangaande te
disponeren, praeparatorie werden ondervraagt ende gehoort, omme conse
cutivelik door de Weth van de Stad te wesen! geoordeelt, gelijck boven
gemelt 42).

3. Gelijk mede daar inne zullen werden ontfangen Hoeren, geabandonneerde
en andere roeckelosen, zo vrouwen als mans, oude en jonge personen,
mitsgaders quistgoeden 43) en die van quade huijshoudinge zijn, alle niet
alleen wegens de voors. hunne eigene quade gangen, maar ook die alzo met
juste en gefundeerde redenen harer vrunden worden aangegeven.

4. Indien men bevind, dat in den huijse door dusdanige geconfineerden was
gebroken van importantie, of dat zij andere grove Crimens hadden ge
pleegt, dat als dan bij de Regenten den officier zal worden kennisse ge
geven, opdat die vanden Gerechte daar over naar merite en bevind zouden
komen straf exerceren 44).

5. Dat de Tuchtelingen, Vechterije, disobediëntie, leuijheijt 45) of andere on
geregeltheden plegenden ende begaande, aan ijemand der Suppoosten van
den Huijsse off onder hun zelffs, zullen naar merite van dien ter discretie
van de Regenten mogen werden gestrafft met touw, met stok of met roede
slagen, aan een geessel paal of blok, daar toe opgeregt, of ook, naar dat
het hoog loopt ende verre gaat, dat men dezelve zal vermogen te stellen
te water en te brood in eenen hoek van eenen kelder, eenige dagen op
gesloten, ja zelfs dat zulke zullen mogen werden gestelt op eenen rooster
van scherpe eijcken ribben, mede daar toe in een kelder gemaakt, zo lange
ter tijd en wijlen toe, dat, genoegzaam vermurwt, beteringe beloven ende
mede bewijsen.

6. Dat verder binnen den zelven Huyse zullen werden gestelt een deugtzaam
en vroom binne Vader en Moeder, die met een goed en trouw knecht en
Meijd de Tuchtelingen en geconfineerden behoorlijk zullen oppassen,
dienen ende bezorgen, ende daar voor stichtelijke gebeden doen, des mor
gens ende des avonds tusschen tijd ook acht gevende, dat voor ende naar
den eten behoorlick werde gebeden, ende dat daar en boven de voornoemde
Vader en Moeder des Sondags ende andere hoge, vastgestelde ende ge
ordonneerde Bededagen in aanhoor van dezelve zullen lesen ende doen
stichtelijke vermaningen en predicatien.

7. De Tuchtelingen ende geconfineerden zullen naar hunne bequaamheyt, zo
men bevind, kaarden, spinnen of anderen gepermitteerden arbeyd en werk
doen, omme daar uyt, zo veel mogelick te konnen hebben nodig onder
houd, als volgt:

8. Sondag of feestdagen gezouten of gekookt vleesch of spek, bonen, cool
ende een stuk roggen brood van ruijm een vierdeel Pond, savonds karen
melk 46) met havergort en twee sneden roggenbrood met boter of kaas.

9. S'maandags s'morgens twee stucken brood met boter of kaas; s'middags
graauw erten met vet en azijn en twee stucken als s'morgens; s'avonds een
Pint 47) karenmelck met roggenbrood gekookt en twee stucken als voren.

10. Dijnsdag s'morgens als voren, s'middags witte erten met salie gekookt ut
supra.

11. S'woondags's morgens ut supra; 's middags Potje beuling 48) met vet
daarover en twee stuken brood met boter of kaas, 's avonds een pint karen
melck met havergort en een dubbeId stuk als voren.

184

Jaarboek De Oranjeboom 10 (1957)



16.

15.

12.

13.
14.

Donderdags s'morgens als voren, 's middags Stokvis met weinig boter met
een vierendeel broot met boter of kaas, 's avonds kanmmelck als voren.
Vrijdags als Dijnsdags.
Saturdags s'morgens als voren; 's middags een pint karenmelck mct haver
gort, 's avonds als 's maandags.
Den Dranck zal zijn voor ijder des Daags anderhalve kanne bier van een
gulde tien stuijvers de Ton 49), behaIven op feest- en drij kermisdagen,
wanneer sij een anderhalve kanne bier zullen hebben van ses guldens
de Ton 50).
Sullen ook werden versorgd van een Buldzak 51) met twee dekens be
neffens klederen tot nooddruft, alles naar opkomende goeden of dieren
tijd 52), te verminderen off vermeerderen, en bij de resp. regenten naar
voorvallende gelegentheyt van zugt-of ziekte der tugtelingen of geconfi
neerden te reguleren.

Welk voors. Reglement, naar alvorens daar op ingenomen te hebben de advisen,
zo van den Raad van Staten als van den Raad van Brabant, Wij hebben ge
approbeert en geconfirmeert gelijck wij t'zelve in alle sijne articulen appro
beren en confirmeren mits desen; Mits dat de onkosten zullen moeten werden
gedragen voor een derde bij de Stadt en voor twee derde bij de Baronnije
van Breda; Ende dat de Regenten van het voors. Rasp- of Tugthuijs niet
aansprekelijk of schuldig zullen zijn, indien yemand van de Tugtelingen, wil
lende uijtbreken, gewapender hand in 't opposeren tegens de Regenten van
tvoorsz. Tugthuijs of haar bedienden, tot hare verweringe, wierde gequetst en
daar van mogte komen te overlijden: Consenterende en octroyerende dienvol
gende aan de voorgemelde Supplianten het voors. Rasp- ofte Tugthuijs te
mogen oprechten op het reglement, hier voren geinsereerd; Lastende ende
bevelende voorts allen ende eenen ygelicke dien het aangaan mag, de suppli
anten het volkomen effect van dese onze approbatie ende Octroy te doen en te
laten genieten; Want Wij zulx bevonden hebben tot gerustheyt ende securiteit
vande goede ingezetenen en tot inteugeIing 53) van de quade en ondeugende
mensch dienstig en noodzakelik te wesen.

Gegeven in den Hage onder 't cachet van den Staat: de paraphure van den
Heer praesiderende in Onse Vergaderinge en de Signature van Onsen Greffier,
op den twaalfden Januarij zeventienhondert zeven. F. B(aron) van Reede.

Ter ordonnantie van de Hooggemelde
Heeren Staten-Generaal.
F. Fagel.

(Origineel met opgedrukt zegel van de Staten-Generaal in het Rijks Arehief
in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, collectie Cuypers van VeIthoven, 340,
3 dubbel beschreven bladen groot folio op perkament. Copieën in Actenboek
Staten-Generaal, 1706--170S, fol. 17Svo-lS0vo ARA 's-Gravenhage, Resoluties
Staten-Generaal enz.; Gemeente archief Breda, Copieën, Inv. Hingman nr. 96,
fol. 1-6) beide met vele van elkaar afwijkende spellingsverschilIen, interpunctie
enz.
(Gedrukt bij Van Goor bldz. 55-5S, blijkens de vele speIlingsverschilIen niet
naar het origineel).
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BIJLAGE VI.

(Criminele vonnissen, gewezen te Breda in de jaren 1702--1707
ter illustratie van de onveiligheid en verontrustende misdadigheid
in de Baronie van Breda, waarover de besturen van dit gebied
in bijlage I hun bezorgdheid uitspraken).

Enige extract-vonnissen van ter dood of tot bannis
sement veroordeelden wegens gepleegde misdrijven
in de Baronie, gedurende de jaren 1702--1707, dus
onmiddellijk voorafgaande aan de stichting van het
tuchthuis. Eén vonnis, afgedrukt naar het origineel,
de volgende in korte samenvatting.

Fol. 8ro/vo
Wij Praesident ende schepenen der stad Breda, certificeren op de instantie

ende versoecke vand'heer Jan van Bladel, schouteth van Zunderd ende Rijs
bergen, dat gemelte here schouteth op den 22 Febr. 1702 heeffd in apprehensie
doen nemen de Persoonen van Jan Peeter Rudjes, geboortig van Aelbee1: int
quartier van Gent, ende Maria, het vondelingh van Rucphen 54), desselffs
vrouwe, ende dat over begaene enorme delicten met meer andere op verschijde
tijden en plaetsen geperpetreert, deselve Jan Peeter Rudjes ende Maria het
vondelingh ter saecken voorz. ook aen het officij 55) alhier sijn overgegeven,
ende bij sententie gecondemneerd, namentlick om bijde gehangen te worden,
de welcke ter executie gelegt is in date 17 Meert 1702, alles blijckende bijde
voorz. sententie daer van sijnde in dato 17 Meert voorz. ende dat deselve geen
goederen hebben naergelaeten.

Ende des t'oirconden, soo hebben wii dese met stadszegel besegeld ende
bij onsen substituut griffier doen tijkenen.
Actum desen 20 April 1702.

fol. 8vo/9ro
Alsvoren . . .. "op de instantie ende versoecken van d'heer Engel Boone,

schouteth van Gilze, Rijen" c.a. betreffende de op 12 Maart 1702 gearresteerde
Hendric Kannemans, geboren te Turnhout, Comelis Cornelissen Neven, geboren
te Princenhage, Jenneken Jacobs, geboren te Westwesel alias Jenne van Wesel,
om redenen alsvoren en in gezelschap van rovers en dieven, veroordeeld 1 en 2
tot de strop en 3 met de strop om de hals onder de galg, geseling, brand
merking; vonnis geëxecuteerd 4 April 1702, geoorkond 20 April d.v.

fol. 10vo/llro
Alsvoren . . .. "ter instantie ende versoecke vand heer Pieter Bernaigie,

schouteth van Alpen", betreffende de op 12 Januari 1703 gearresteerde Barent
Otten, geboren te Hilvarenbeek, om redenen alsvoren veroordeeld tot de strop,
geëxecuteerd 27 Maart 1703 en geoorkond 1 Mei 1703.

fol. 12ro/12vo
Alsvoren . . .. "ten versoecke ende instantie vlm Pieter Bernaige schouteth

van Alphen, Baerl ende Chaam", betreffende de gearresteerde "Gerard Zelis
alias Marande 56) of Gerard den Hagelander, geboren te St. Peters Roy in
Spaans Brabant tusschen Loven ende Airschot, als landlooper ende een gestoo
Ien peerd bij sigh hebbende", veroordeeld wegens vele paardendiefstallen en
andere veedieverijen tot de strop 13 November 1703, geoorkond (zonder datum).
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fol. 12vo
Alsvoren . . .. ten verzoeke van dezelfde schout betreffende de onder

Alphen gearresteerde Peeter Donick, geboren te OoIen in het quartier van Geel
"over menigvuldige huijs en kelder braecken midsgaders andere forfacten ende
gewelden, op verschijdene tijden ende plaetsen blijkens gedaen ende gepleegd"
(in de Baronie), veroordeeld tot de strop en geëxecuteerd 17 Augustus 1703,
geoorkond (zonder datum).

fol. 17vo/18ro
Alsvoren . . .. "ten versoecke ende instantie van Engel Boon, schouteth

van Gils, Ginneken ende ten Rijen onder dese Baronie, betreffende de gearres
teerde Hendric Aalberts van Barreveld, inde wandelingh Bessies Hendrick
genaemt te Strijn 57) in Holland, en Jacobrnijntie Lammers alias Dirckxen,
desselffs huijsvrou van Thiel in Gelderland, ende Jacob Franssen van Franiker
in Vriesseland, welcke alle drie langen tijd naer den anderen geschooijt, gebe
deld ende allomme ten Platten lande hebben niet alleen gevageerd 58), sonder
te houden eenigh seeker verblijff, nog minder eenige vaste woonplaetsen, maar
die wegens verschijdene diefftens 59) ende roverije in schuren ende plaatssen
daer de Roomsgesintens hunnen godsdienst plegen 60), soo onder deser stads
Baronie als elders", veroordeeld resp. Hendric en Jacob tot de strop en Jacob
mijntje "aen een pael geworcht", geëxecuteerd 15 Januari 1704, geoorkond 25
Januari 1704.

fol. 46ro
Alsvoren . . .. "ter instantie ende versoecke vand heer Pieter Bemaige,

schouteth van Alphen, Baal en Chaem, dat door de vrije Compagnie, alhier in
guarnison, op 28 October 1705 onder anderen de persoonen van Merten Chegers,
geboortig van Vijst digt bij Diest, Adriaen Hendricx van Santhoven, geboortig
van Tilborgh, zijn gecregen 61) op de hoeve cleyn horrevords onder Alphen
en dat over verschijde delicten op eenige tijden en plaetsen geperpetreert",
veroordeeld tot de strop en geëxecuteerd, 22 December 1705, geoorkond 6
Januari 1706.

Ter afwisseling van bovenstaande vonnissen en executies, opgenomen in
Gemeente-archief Breda, Inv. Hingman nr. 16, komen daarin ook citaten voor,
als waarvan hier een volgt ter kenschetsing van de onveiligheid in de Baronie:

,,'Vij Drossard, Borgemeesteren ende schepenen der stad Breda, certificeren
door desen dat Thomas Mulder, geboortig uit het Brandenburgsse, in eene
schuere onder den dorpe en heerlickheijd Hage (Princenhage) in deser stads
Baronie is van Boosdoeners aangegrepen ende door deselve geweldiger wijse
ontnomen sijn bijhebbend geld en eene passe Poorte-ontslag van het regiment
vanden grave van der Nath, immers en soo verre uit de Informatie des wegens
genomen, is gebleken, versoeekende dier halven allen een ider, die desen mogen
worden verthoond den selven Thomas Mulder onverhinderd te laeten passeren
en hem een behulpzame hand te gunnen. In waerheijds teijken hebben wij
desen met onser stadszegel laeten besegelen en door onsen griffier doen teijke
nen heden 25 Juli 1706.

fol. 79ro
Alsvoren. . .. "op d'instantie en versoecke van Nicolas Maak, substituut

vorster tot Etten, Baronie van Breda, dat alhier van Etten voorz. gevangen
sijn gebrogd onder andere de persoonen van Michiel Masson alias den Lazarus,
geboortig van Endero in Spaens Brabant, Adriaen Janssen, geboortig van
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Hogt, omtrent Mechelen ende Jan Baptist van Aalst, geboortig van Antwerpen,
d'welcke ter saken van vagebonderijen, landlopen end geperpetreerde delicten
bij sententie zijn gecondemneerd, namentlick den voorz. Michiel Masson om
gegeeseld ende gebrandmerckt ende d'voorn. Adriaen Janssen met Jan Baptist
gegeesselt te worden ent'samen gebannen te zijn voor den tijd van veertig
Jaren, d'welcke ter executie gelegd is in date negenthienden Februari 1706,
geoorkond 5 April 1707".

fo!. 79vo
Alsvoren .... "ter instantie ende versoecke van Pieter Bernaige, schouth van

Alphen, BaarIe en Chaem onder deser stads Baronie", betreffende Pieter de
Witt, gearresteerd wegens "verschijde delicten ende vagebonderije", overge
geven aan de militaire rechter wegens gepleegde desertie uit het regiment van
de generaal van Salisch, veroordeeld tot de strop, geëxecuteerd (zonder opgaaf
van datum), geoorkond 8 April 1707.

fo!. 80ro/vo
Alsvoren . . .. "t'er instantie van d'heer Engel Boone schouteth van Gils,

Ginneken" c.a. betreffende de op 7 April 1707 gearresteerde "WilIem van
Slingeland alias Prins Willem, van Holland geboortig ende Gerrit, anders ge
naemt het boercken, geboortig van Gastel bij den Oudenbosch, marquisaet van
Bergen op Zoom, over verscheijdene vagabonderije en delicten, midsgaders
andere forfaiten en geweldenarije op verscheijde tijden en plaetse bij hun
gepleegt", veroordeeld tot de strop, geëxecuteerd 10 Juni 1707, geoorkond
12]uli 1707.

fo!. 8Iro/vo
Alsvoren .... "ter instantie vanden Ed. Here Anthoni Pesser, stadhouder

van het schouteth en Drossard ampt resp. deser stede ende Baronie", betreffende
de op 20 April 1707 te Breda in hechtenis genomen Hendric Wiggmans, "anders
inden wandeling Hijntie Woesten, geboortig uit het land van Hanover over
verschijdene delicten mitsgaders andere forfaiten en geweldenarije op verschij
den tijden en plaatsen bij hem gepleegd", veroordeeld tot de galg, geëxecu
teerd 25 Juni 1707, geoorkond 18 Juli 1707.
(G.A. Breda, Inv. Hingman, nr. 16 fol. 8ro-81vo).

NOTEN en AANTEKENINGEN
1) Zie voor een chronologisch overzicht "Naamlijst der voormalige strafge
stichten", in hfst. II: Waar stonden ten tijde der Republiek onze gevangenissen?
van mijn boek: In en om de Gevangenis, 's-Gravenhage (1936).
2) Litteratuur daarover bij Prof. Dr. R. von Hippel, Beiträge zur Geschichte
der Freiheitsstrafe, in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 18ter
Band, S. 419-'94; 608-'66 (1898), gedeeltelijk herdrukt in 1931 onder de
titel "Die Entstehung der modernen Freiheitsstrafe und des Erziehungs-Straf
vollzugs"; Dr. jur. A. Ebeling, Beiträge u.s.w., Heft 355, Strafr. Abhandlungen,
Breslau 1935, S 63 flg; Dr. jur. G. Saam, Quellenstudien zur Geschichte des
deutschen Zuchthauswesens bis zur Mitte der 19 Jahrhunderts, Heft 2, Frei
burger Beiträge zur Strafvollzugskunde, Berlin-Leipzig, 1936, S 23 flg; mijn
bijdrage: Merkwaardige voorstellen tot oprichting van het eerste Nederlandsche
Tuchthuis te Amsterdam uit de jaren 1589-1595 in: het Jaarboek "Amsteloda
mum" dl. 25, blz. 63-132, (1927). Prof. Dr. Thorsten SelIin, Pioneering in
Penology, Philadelphia-London-Oxford, 1944, p. 110-120.
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3) Prof. Mr. J. Simo)1 van der Aa, De arbeid als element in de vrijheidsstraf,
1906 (inaug. oratie R.U. Groningen), blz. 7.
Inleiding op mijn bronnenpublicatie in het Economisch Historisch Jaarboek,
dl. 19, 1935, bldz. 114-201: De gevangenisarbeid in concurrentie met het par
ticuliere bedrijfsleven en de strijd om het Amsterdarnsche tuchthuismonopolie
ten tijde der Repubilek.
4) Vgl. mijn poek "Haarlemsche Gevangenissen", Haarlem, 1928, bldz. 69.
5) Een wel zeer triest bewijs daarvan leveren niet alleen de sententieregisters
uit de aangeduide periode in de rechterlijke archieven van stad en streek te
's-Hertogenbosch en Meierij en Breda met Baronie, doch tevens de uit de
behandelde periode en streek in druk verschenen: I "Vonnissen ten laste van 1
Hermandus Reinholt alias Lodewijk of de schotsman 2 enz., gehangen en
geradbraakt binnen 's-Hertogenbosch op 13 dec. 1766".
Il "Lijste van vagebonden gaauwdieven, struikrovers en andere suspecte per
sonen enz., gestraft binnen 's-Hertogenbosch 1766", in: Bibliotheek Provo Gen.
v. K. en W. te 's-Hertogenbosch; welke beide lijsten een groot aantal namen
van criminelen bevatten.
6) Gemeente-archief 's-Hertogenbosch, nr. 8044d.
7) Bossche Gevangenissen en Gevangenen, in: Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde, jrg. 1932-'33, dl III en IV, inzonderheid het
derde stuk: "Tuchthuisplannen en stiefmoederlijke l'echtsbedeeling", bldz. 62
-88.
8) Zie over het karakter van de tucht-, spin- en werkhuizen als Godshuizen
en de samenhang van armen-, zieken- en gevangeniszorg gedurende de 17e en
18e eeuw mijn boekje: Gestichtstypen uit den ouden tijd, Lochem, 1942, passim.
9) In de 17de eeuw in theorie verdedigd in "Voorstellen tot oprichting van een
Provinciaal Tugthuys" (ongedateerd, doch uit de 17e eeuw), in Gemeente
archief, Amsterdam, portef. Tuchthuiszaken L.T. 7-12. De toepassing dezer
theorie leidde met het kostenprobleem tot de stichting van provinciale ge
vangenissen.
10) De verhouding van stad en platteland inzake de kosten der tuchthuis
verpleging ten tijde der Republiek in: Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap (Utrecht), deel LIl, bldz. 1-20.
11) Archief van de Staten-Generaal, Inv.nr. 7521, (requesten eerste kwartaal
1706), Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, in volgende noten verder aange
duid als ARA. Er is geen copie van bewaard in het Gemeente archief van
Breda. Verder Gemeente-archief Breda, Inv. Hingman, nr. 195, fol. 187-'88.
12) In het onder noot 2 hiervóór aangehaalde werk van Prof. Thorsten Sellin
beschreef deze (pag. 37) de aan de regenten van het Amsterdamse tuchthuis
reeds in 1597 toegekende vrijstelling of ontheffing in noodgevallen aldus:
"A year earlier (1597), the state authorities, at the request of the burgomasters,
had freed the members of the board from all liabilities arising out of the fact
that in seU defense they might injure some prisoner so severely that he died
from bis wounds. Prisoners, is was cIaimed, were often found in possession of
weapons as well as of an unbending temper and a desire to escape the ministra
tions of the board".
13) Het verloop der kwestie kan vrij nauwkeurig en in chronologische volg
orde worden gevolgd aan de hand der resoluties van de Staten-Generaal, suc
cessievelijk die van 8 en 22 maart, 14 mei 1706 (Archief Staten-Generaal, inv.nr.
172), 12 jan. en 28 juni 1707 (Archief a.v. inv.nr. 174), A.R.A. 's-Gravenhage.
Vergelijk daarmee enkele daarmee corresponderende copieën in Gemeente
archief Breda, Inv. Hingman, nr. 195, fol. 187-'88 en 188-'90, nr. 196, fol. 1-6.
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14) In benden, troepsgewijze. Vgl. over deze bendevorming van misdadigers
en vagebonden de onder noot 5 hiervóór genoemde gedrukte vonnissen en
mijn publicaties in het Algemeen Nederlandsch Politie-weekblad 18 Oct.-29
Nov. 1927: Bendevorming, groepeering en arbeidsverdeeling der misdadigers en
zwervers, blijkende uit het Nederlandsch-Bargoensch; Idem, Algem. Nederl.
Politie-weekblad 12 Juni-4 December 1928, Bendevorming der onmaatschap
pelijke en misdadige elementen in de West-Germaansche en Angelsaksische
landen I-XXIV.
15) Voorbeelden daarvan in het Register van Notulen der stad Breda, 1706-
1709, G.A. Inv. Hingman nr. 36, fol. 52: Maria Catharina en moeder, Hendrina
Philippi, wed. van een soldaat; fo!. 56vo: Maria Vlamingh van de stad Gent,
fo!. 83vo: Huybregd van Herculens van de Bosch enz. Deze lieden werden toen
nog Of voor enige tijd vastgezet in de Gevangentoren aan de Oude Vest Of
de stad uitgewezen of gebannen voor een aantal jaren. Zij waren echter be
stemd voor het tucht- en spinhuis te Breda, zo dit toen zijn onvrijwillige
gasten reeds had kunnen opnemen. Vgl. verder bijlage VI.
16) Aldaar fol. 84vo-85vo. Zie verder inzonderheid Bijlage VI.
17) Bedoeld is Ernst Willem baron van Salisch, generaal-majoor der infanterie,
aan wie commissie als militair gouverneur van Breda werd verleend op 4 juli
1696. Vgl. G. G. van der Hoeven, Geschiedenis der vesting Breda, Breda 1868,
blz. 214.
18) Krachtige, met alle hen ten dienste staande middelen en argumenten.
19) (Deserteren en vagebonderen).
20) Gespuis, uitschot, vooral van gedeserteerde militairen. Vooral deze vormden
de benden of troepen van muscavieters, marodeurs enz. waarvan ook sprake is
in onderstaande besluiten van 1706.
De Ed. heren stadhouder Anthony Pesser en Praesidend Goswin Bernaige,
borgemeester Mr. Johan Gerard van Goor sijn versoght ende gecommitteerd,
soo ende gelijck als de selve worden versogt ende gecommitteerd bij ende mids
desen particulierlijck omme hun te vervoegen ende begeven naer Meggelen
in Braband. Eerstelijek omme aldaer den here generael en gouverneur van
Salisch kennisse te geven vande menigvuldige knevel- en geweldenarije, welcke
dagelijdoc door een opgeraepte troupe van onverlaeten vagebonden ende
rovers, onder den naem van Muscoviters ter publicque wegen thussen anderen,
mede in deser stads Baronie gepleegd worden, daer toe te verthoonen de Clag
ten, des wegens bij de Coopluijden deser Stede met requeste gedaan ende
consecutivelijck uit den naem van deser stads magistraet sijn Excellentie te
versoeken, dat gelieve tot conservatie van Stads-Commercie en beveylinge van
aller hande coopluijden ende toebrengende ende affhaelende voerluijden van
dien soodanige middelen te voorsorgen ende uitwercken, als ten besten van
d'een end'ander sal connen worden geoordeelt.
T'oirconde enz. 13 Nov. 1706. (G.:A. Breda, Inv. Hingman, fol. 52ro/vo),
Borgermeesteren ende schepenen der stad Breda hebben versogt ende gecom
mitteerd soo ende gelijck als zij versoecken ende committeren mids desen den
here stadhouder Anthonij Pesser, omme sig te vervoegen naer 's Hage ende
aldaer specialijck te bevorderen de naervolgende saaken:
.... Ende eyndelijck aen haar Hoog Mog. te verthonen het menigvuldig loopen
ende swerven der soo genaamde miscoviters en andere merodeurs en quaad
doenders, die de pubIicque wegen ondveijligen en de goede Goopluijden en
Passanten het hunne ontsetten ende beroven, en daar thegens haar Hoog Mog.
voorhoede solliciteren.
Ende des t'oirconden hebben wij desen met onsen stadszegel doen gesegelen
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ende door onsen griffier oH subst.griffier laten teykenen in Breda den 9 De
cember 1706. (Ibidem, fol. 53vo).
21) GA. Inv. Hingman nr. 36, fol. 73vo.
22) Zie ter vergelijking met deze middelen tot handhaving der discipline te
Breda, die in de Bossche Gevangenpoort in dezelfde tijd mijn artikel "Een
rapport over het Gevangeniswezen van Staats-Brabant" in: Tijdschrift voor
Strafrecht, deel XXXIX, afl. 4 (1929), blz. 425-426.
23) Ibidem, blz. 431-433.
24) Vgl. daarover mijn inleiding op "De Gevangenisarbeid ten tijde der Repu
bliek" in: "Economisch-Historisch Jaarboek", 1935, blz. 114-142. Verder Dr.
W. L. J. de Nie, Ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de
14de tot de 18de eeuw, Leiden 1938, passim.
25) Vgl. daarover speciaal voor de lakennijverheid te Breda in de 17de en
18de eeuw Dr. N. W. Posthumus, De Geschiedenis van de Leidse lakenindustrie,
Il. De Nieuwe Tijd, deel III, blz. 948 vlg. Bijlagen V-VIII, 1204-1214,
's-Gravenhage 1939.
26) Zie een tiental van deze signalementen op het jaar 1808 van gedetineerden,
die in de nacht van 12 op 13 september van dat jaar uit het Bredase tuchthuis
waren' geëclipseerd, in mijn boek: In en om de gevangenis, blz. 87-88.
Voor die van een eeuw vroeger, tussen 1702 en 1705, van gezochte en voort
vluchtige misdadigers te Breda en in de Baronie mijn artikel in het Tijdschrift
voor de Politie, jrg. 1957.
27) Van deze landsvergaderingen zijn de notulen slechts gedeeltelijk en dan
nog fragmentarisch bewaard, ook niet in het Gemeente-archief te Breda, waar
de vergaderingen doorgaans werden gehouden, doch in het Rijksarchief in
N.-Br. te 's-Hertogenbosch. Wel vindt men aldaar die over de periode 1598
1639, daarna nog enkel met grote hiaten.
28) Zie over deze titulatuur mijn artikel in het Maandschrift voor het Gevan
geniswezen, jrg. 1950-'51, blz. 243 vlg.: Tuchthuis-directeur gevraagd per ad
vertentie (25 April 1748, Breda).
29) G.A. Breda, Inv. Hingman, nr. 120 fol. 34.
30) Deze of een aparte instructiebrief van de binnenvader is in het Gemeente
archief Breda noch in de Rijksarchieven achterhaald kunnen worden.
31) G.A. Breda, Inv. Hingman, nr. 120, fol. 163.
32) Ook van deze documenten is niets meer te vinden in de genoemde open
bare archieven.
33) Aan de andere functionarissen van het tuchthuis werd de eed niet afge
nomen. Dat deze ceremonie voor de boekhouder of diens plaatsvervanger wel
verplichtend werd gesteld, zal vermoedelijk in verband hebben gestaan met
zijn comptabele functie.
34) Hier zal vermoedelijk de vrijheid van Ginneken en Bavel zijn bedoeld,
die ook nog al sukkelde met de tijdige betaling van haar quotum. Doch Ginne
ken c.a. niet alleen. Er waren nog grotere en bedenkelijker achterstallen.
35) Dat blijkt uit een mededeling in het Register der notulen 1706-1709, G.A.
Breda, Inv. Hingman nr. 36, fol. 122: "d'aarde comende uit het rasphuis".
36) Nog voorhanden in portef. Inv. VI , Ingekomen stukken 1814-1839. Ar
chief Strafgevangenis Breda.
37) Zie over deze "Vleyshalle" en haar verplaatsing naar de Halstraat na de
grote brand van 1534 in Breda "Geschiedenis van Breda", I, 241 (Tilburg,
1952). Minder juist bij Van Goor, "Beschrijving der stad en lande van Breda",
's-Gravenhage 1744, blz. 34, die ca. 1490 vermeldt.
38) Ditzelfde geldt trouwens van die betreffende de Gevangenpoort aan de
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Oude Vest, welke hier ter stede van ca. 135O-ca. 1825 heeft gediend als huis
van Bewaring en van die betreffende de Militaire Gevangenis ter plaatse aan
het einde der voormalige Gampelse barakken, niet ver van de Haagdijkse (ook
Haagse of Antwerpse) poort, in 1684 op last der Staten-Generaal gesticht en
door Van Goor een "fraai en sterk gebouw" genoemd. Alleen fragmentarische
gegevens, uit tal van folianten in het Gemeente-archiefbijeen gebracht, stelden
mij in staat ook van die beide gevangen verblijven een korte geschiedenis
samen te stellen, die thans echter niet aan de orde is.
Een afbeelding van de Gevangentoren (hoek Oude Vest-Molenstraat) in
Jaarboek III t.o.p. 80.
39) Zie daarover mijn artikel in "Vragen van den Dag", sept. 1926: Iets over
de inrichting en bouwkundige samenstelling onzer oude gevangenissen.
40) Dat was dus op 12 januari 1707, de datum van de octrooiverlening.
41) Schepenen van de stad Breda en(of) van die der Baroniedorpen. Het begrip
of de term "vVeth" of "Heeren van de \iVeth" gaat soms ook verder: een college,
bestaande uit baljuw, burgemeester en schepenen, dat sedert het midden 16de
eeuw een groot deel der functies overnam, die volgens de oudere handvesten
uitsluitend aan schout en schepenen toekwamen. Vgl. MI. S. Muller H=., Het
Heilige Geesthuis te Rotterdam, Rotterdam 1896, 243 n. 1 en Inleiding Bronnen
van de Geschiedenis van Rotterdam, dl. I passim.
42) Het schepencollege van Breda besliste dus ook in deze in hoogste instantie
of subsidiair voor de dorpen, welker bestuur tot een dgl. confinering geen
rechtsmacht bezat of zich onbevoegd verklaarde een beschikking in die zin te
nemen.
43) Verkwisters en doorbrengers.
44) Dit in de plaats van de "castijdinge" of lijfstraffelijke discipline door het
tuchthuispersoneel, waartegen de Staten-Generaal bezwaar maakten vanwege de
daaraan verbonden consequenties; vgl. slot bijlage lIIhiervóór.
45) Luiheid, hier in de zin van onwil om te werken.
46) Karnemelk.
47) 6 dl.
48) Een bekend gerecht, bestaande uit gekookte gort met rozijnen.
49) Zgn. licht of kinderbier, ook scharrebier met gering alcoholisch gehalte.
50) Zwaar bier voor feestelijke gelegenheid, vaak met alle gevolgen van dien!
51) Bed of matras, met stro gevuld.
52) Dus mede afhankelijk van de duurte.
53) Beteugeling.
54) Blijkbaar een te Rucphen gedeponeerde vondeling, aan wie de naam Maria
zonder meer was gegeven; de rest is als bijnaam te beschouwen.
55) Bedoeld officium, ambt en ambtelijke instelling was in casu de Bredase
schepenbank.
56) Marande of maraudeur was het woord voor stropende soldaat, plunderaar,
schelm, spitsboef.
57) Strijen, Strine (Tholen en Hoeksche Waard, Z.H.).
58) Rondgezworven om te bedelen enz.
59) Diefstallen.
60) In de zgn. schuurkerken.
61) Gearresteerd.
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